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 ترامپ ممنوعیت مسافرتی
 را علیه ۶ کشور دیگر گسترش داد

دونالد ترامپ نسخه ای گسترده تر از ممنوعیت مسافرتی خود را وضع کرد که مهاجران از نیجریه و 
پنج کشور دیگر را هدف قرار می دهد.از این شش کشور که به این ممنوعیت اضافه شده اند، چهار مورد 
آفریقایی بوده اند که سه مورد از آن ها دارای اکثریت مسلمان هستند. بیانیه ریاست جمهوری آمریکا 
درخصوص این محدودیت ها اظهار می کند که آمریکا صدور ویزاهایی را که می توانند به اقامت دائمی 
شهروندان اریتره، قرقیزستان، میانمار و نیجریه بینجامند، متوقف خواهد کرد.این بیانیه همچنین 
می افزاید: ویزاهای موقت برای ترویست ها، تاجران، دانشــجویان و کارگرانی که از کشورهای یاد 
شده می آیند، مشمول این محدودیت نخواهد شد.طبق این بیانیه، دولت آمریکا همچنین صدور 

»ویزای گوناگونی« )گرین کارت التاری( برای شهروندان سودان و تانزانیا را متوقف خواهد کرد.

حمالت طالبان در افغانستان رکورد زد
یک نهاد ناظر وابسته به دولت آمریکا برای جنگ افغانستان در گزارشی اعالم کرد، در ماه های پایانی 
سال ۲۰۱۹ که با بن بست در مذاکرات میان آمریکا و طالبان همراه بود، حمالت این گروه شبه نظامی 
و گروه های دیگر در این کشور به میزان چشمگیری افزایش یافته و رکورد زده است.این در حالی 
است که بر اساس داده هایی که چند روز پیش از سوی نیروی هوایی آمریکا اعالم شد، سال گذشته 
میالدی نیروی هوایی آمریــکا بالغ بر ۷۴۲۳ عدد بمب و مهمات را به روی اهداف در افغانســتان 
فروریخته که باالترین عدد ثبت شده در این زمینه از سال ۲۰۱۳ تا کنون محسوب می شود.نهاد ناظر 
مذکور در ادامه گزارش خود دریافته که کلیت حمالت طالبان و دیگر شبه نظامیان در افغانستان در 

سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش شش درصدی نشان داده است.

 سازمان ملل
 مدعی دستیابی انصارا... به سالح های جدید شد

کارشناسان ســازمان ملل ادعا کردند، انصارا... یمن عالوه بر تسلیحاتی که از ابتدا در اختیار داشته 
در سال ۲۰۱۹ به سالح های جدیدی دست یافته اســت.در این گزارش که انتظار می رود به زودی 
منتشر شود آمده است: حوثی ها عالوه بر تسلیحاتی که تاکنون در اختیار داشته اند، از نوع جدیدی از 
هواپیماهای بدون سرنشین از نوع »دلتا« و نمونه جدیدی از موشک های زمینی »کروز« استفاده 
می کنند.طبق ادعای این گزارش، طی یک سال گذشته دو روند پدید آمده که ممکن است تحریم 
را نقض کنند؛ روند اول شــامل انتقال قطعات یدکی موجود در کشورهای صنعتی مانند موتورهای 
هواپیماهای بدون سرنشین است که از طریق گروهی از واسطه ها به انصارا... تحویل داده می شوند.

رهبر  القاعده عراق در ایالت آریزونای آمریکا دستگیر شد
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فدرال آمریکا گزارش داد:  فردی که متهم به کشــتن دو افسر 
پلیس عراق و رهبر گروه القاعده در شــهر فلوجه این کشور بوده است، روز جمعه در شهر فونیکس 
ایالت آریزونای آمریکا دســتگیر شد.بر اساس بیانیه دادســتانی منطقه ای ایالت آریزونا، »علی 
یوسف احمد النوری« ۴۲ ساله به اتهام کشتن دو افسر پلیس در سال ۲۰۰۶ میالدی در عراق تحت 
تعقیب بوده است.بر اساس این بیانیه، یک قاضی عراقی حکم جلب النوری را صادر کرده و دولت 
عراق از وزارت دادگستری آمریکا خواسته وی را به عراق بازگرداند.به نوشته رویترز، فرد متهم روز 
جمعه در ارتباط با موضوع  استردادش به عراق در مقابل قاضی فدرال حاضر شد.این رسانه انگلیسی 
افزود: بر اساس اعالم دولت عراق، النوری رهبر القاعده عراق در فلوجه مسئول برنامه ریزی علمیات 

برای هدف قرار دادن پلیس عراق بوده است.

خسارت های سیاسی و اقتصادی چین از شیوع کرونا هر روز بیشتر می شود و گویا این مسئله به نفع آمریکا خواهد بود؛

»کرونا« قاتل قدرت چین!

علیرضا کریمیان بر اســاس یک ادعای تایید نشده گفته 
می شــود کرونا نوعی جنــگ بیولوژیک 

است که آمریکا با چین به راه انداخته؛ اتفاقی که اگر چه سر منشأ آن 

هنوز ناشناخته و یا از سوی چینی ها مخفی نگه داشته شده است؛ اما 

در صورت مهار نشدن می تواند خطرات و اثرات جبران ناپذیری بر یکی 

از اصلی ترین رقبای اقتصادی آمریکا یعنی چین بر جا بگذارد.

کرونا جدای از اینکه یک بیماری اســت و می توانــد عواقب و تبعات 

گســترده ای در جهان به جا بگذارد، نوعی صف بندی سیاسی میان 

دوســتان و دشــمنان چین نیز ایجاد کرده اســت. در حالی که وزیر 

بازرگانی آمریکا این اتفاق و شــیوع بیماری را نوعی خوش شانسی و 

فرصتی دوباره برای اقتصاد آمریکا می داند، چین به شدت این رفتار 

را نژاد پرســتانه و غیر دوســتانه خوانده و ایاالت متحده را تهدید به 

تالفی کرده است. در مقابل دوستان چین اما با احتیاط با این مسئله 

برخورد کرده اند. روس ها در اولین واکنش، پزشــکان و دانشمندان 

خود را برای کمک به چین فرســتادند و برخی از سیاســتمداران این 

کشــور از جمله نایب رییس دومای روســیه، آمریــکا را عامل اصلی 

انتشار ویروس کرونا در چین معرفی کردند. به گفته این سیاستمدار، 

چنین فتنه انگیزی، موضوع جدیدی نیســت. ایران هم تالش کرد تا 

آنجا که می تواند موضعی نرم در برابر این بیماری داشــته باشــد هر 

چند صنعت توریســم ایران آماده می شد تا برای ســال نوی چینی 

پذیرای خیل گردشگران این کشور باشــد در نهایت با گسترش یافتن 

کرونا پروازها به این کشــور را لغو کــرد و در عمل درهــای خود را به 

روی چین بســت. به نظر می رسد چین ناچار اســت یک تنه تبعات 

این بیماری که به شدت شــاخص های اقتصادی این کشور را نشانه 

رفتــه ، تحمل کند هــر چند اقتصاد بدون شــک در تمــام دنیا تحت 

تاثیر چین قرار خواهد گرفت. اقتصاددانان اطمینان دارند که شــیوع 

ویروس کرونا، اثرات جدی بــر اقتصاد تمام جهان خواهد داشــت. 

هنوز درباره میــزان آن اطمینانی وجــود ندارد؛ امــا دومین اقتصاد 

 بزرگ جهان در آستانه ســال نوی چینی، همین حاال نیز آسیب های 

جدی دیده است.

 بر اساس گزارش نیویورک تایمز، شیوع این بیماری کشنده در چین، 

رشــد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را تحت تاثیر قرار داده و 

همچنین باعث واهمه از چشــم انداز اقتصاد جهان در صورت شــیوع 

این بیماری شده اســت.بازارهای مالی در آســیا روز پنجشنبه افت 

شدیدی داشــتند که ســردمدار آن نیز بازار ســهام چین بود؛ چرا که 

ســرمایه گذاران تاثیرات بالقوه شــیوع این ویروس را در نظر گرفته 

بودند. این تبعات اقتصادی هر روز بیشــتر ماجــرای رقابت و جنگ 

تجاری میان آمریکا و چین را به نفع ایاالت متحده می چرخاند و این 

مسئله به خصوص در آستانه استیضاح ترامپ می تواند کمک شایانی 

به او در دفاع از خود کند. حتی سیاســت های اعمــال نفوذ چین بر 

برخی از مناطق مورد مناقشه با آمریکا نیز تحت تاثیر این بیماری قرار 

خواهد گرفت. کره شمالی،اولین کشــوری بود که درهای خود را روی 

چین بست و حاال  آمریکا فرصت پیدا می کند که سیاست های مورد 

 نظرش را در مــورد برخی از مناطق از جمله هنگ کنگ و کره شــمالی

 اجرا کند.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: نزدیک دو هزار نفر 
به آمــار تایید صالحیت های شــورای نگهبان اضافه 
شد.عباســعلی کدخدایی ادامه داد: مــی دانید که 
ثبت نام ها انجام شد و هیئت های اجرایی و مرکزی 
اســتانی کارشــان را  انجام دادند و تالش شد اطالع 
رسانی انجام شــود. در مرحله بعد که مرحله شورای 
نگهبان اول  بود، اقدامات انجام شــد و وارد شورای 
نگهبان دوم شدیم و کسانی که صالحیت شان تایید 

نشده می توانند شکایت کنند و سه روز مهلت دارند و 
ما هم  ۱۰ روز فرصت داریم تا آن را بررســی کنیم.وی 
افزود: شورای نگهبان وظیفه خود را انجام می دهد و 
نسبت به بررسی ها حساسیت داریم و تا پایان وقت 
مقرر قانونی احتمال افزایش هم وجود دارد.کدخدایی 
در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه »برخی اعالم کردند  
بعضی از اصولگراها را  رد صالحیت کردند تا در آخرین 
لحظات صالحیت شان را  تایید کنند، آیا این موضوع 

صحت دارد؟« گفت: هم رویه، خالف این است و هم 
نتیجه را می بینید. یک اتهام اســت که شاید بتوانیم 

پیگیری قضایی داشته باشیم. 

دو هزار نفر به آمار تایید صالحیت ها اضافه شد

وزیر راه و شهرسازی در خصوص بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی، گفت: ایران و اوکراین به عنوان جزو الینفک بررسی سانحه، در حال بررسی جعبه سیاه 
هستند.»محمد اسالمی« ادامه داد: ســانحه هوایی پرواز ٧٥٢اوکراین، بر اساس استانداردهای ایکائو در حال بررســی در ایران است.وی با بیان اینکه کمیته 
بررسی سانحه هوایی درحال انجام کار است، افزود: مراحل بررسی گوناگون بوده و بررسی جعبه سیاه یکی از مراحل کار است و ایران و اوکراین به صورت مشترک 
کار بررسی را بر اساس مقررات ایکائو ادامه می دهند.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به چرایی تعدد سوانح هوایی و ترس مردم از عدم ایمنی پروازها گفت: نباید 
به مشکالت دامن زده شود و صنعت هوانوردی کشور زیر سوال رود؛ این اتفاقات در همه جای دنیا رخ می دهد و منحصر به ایران نیست.وی  بیان کرد: بر اساس 
اطالعات اولیه به دست آمده از سانحه هوایی پرواز ماهشهر، خلبان پرواز که نتوانسته بود پرواز را کنترل کند از کار تعلیق شد.وزیر راه و شهرسازی گفت: تیم وزارت 
بهداشت در فرودگاه ها مستقر هستند و همه مسافران ورودی به کشور را کنترل می کنند و اینطور نیست که فقط مسافران چین کنترل شوند. اسالمی اعالم کرد 
که کار بررسی مسافران ورودی به کشور تعطیل شدنی نیست و ادامه داد: تاکنون موارد مشکوکی از مشاهده مسافران به کرونا گزارش نشده است.۵۰ ایرانی در 

شهر ووهان چین زندگی می کنند که هماهنگی صورت گرفته تا به زودی آنها را از چین خارج کنیم.

همکاری ایران و اوکراین جهت بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
نماینده مجلس: 

الریجانی اجازه نمی دهد 
مجلس زبان ملت باشد

نقل قول روز

رهبر انقالب در مرقد امام)ره( و گلزار شهدا حضور  یافتند
همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهل ویکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، رهبر 
معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در 
مرقد مطهر امام عظیم الشأِن ملت ایران 
حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن 
عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.حضرت 
آیت ا... خامنــه ای همچنین با حضور بر 
مزار شهیدان عالی مقام آیت ا... بهشتی، 
رجایی، باهنــر و شــهدای حادثه هفتم 
تیر، علو درجات آنان را از خداوند متعال 
مســئلت کردند. رهبر انقالب اســالمی 
سپس در گلزار شهیدان حضور یافتند و 
با درود و سالم به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا و مدافعان عزت و اقتدار ایران اسالمی، برای استمرار 

حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.

نیروی زمینی ارتش، پنجمین قدرت زمینی دنیاست 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران در حاشــیه بازدید از مرکز آموزش ۰۱ در جمع 
سربازان آموزشــی این مرکز گفت: نیروی زمینی ما پنجمین قدرت زمینی دنیاست و شما جوانان و 
همه ما باید به این امر  افتخار کنیم. امیر سرتیپ حیدری خاطرنشان کرد: ما در زمان مقابله با داعش 
نیز به کردستان عراق رفتیم و قرارگاهی تشکیل دادیم تا ۴۰ کیلومتر قبل از ورود داعش به ایران با آن ها 
مقابله کنیم. قدرت آتش توپخانه نیروی زمینی قوت قلب رزمنده ها بود و هنوز هم توپخانه های ما در 
حال نبرد هستند.وی هدف از تحصیل در اسالم را، تعالی و رهایی از جهل دانست و یکی از افراد رشد 
یافته در مکتب اسالم را سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برشمرد و افزود: اسالم یک مکتب 
انسان ساز است در همین بستر است که سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی رشد می کند که عارف 

و عالم به تمام معناست.

19 ایرانی زندانی در کویت به ایران منتقل شدند
 ۱۹ ایرانی زندانی در کویت برای گذراندن ادامه محکومیت خود بر اساس توافق نامه بین دو کشور به 
ایران منتقل شدند.این افراد با تالش و پیگیری سفارت جمهوری  اسالمی ایران در کویت شامگاه 
جمعه به منظور سپری کردن باقی مانده دوران محکومیت خود از کویت به ایران منتقل شدند.افراد 
مزبور بعد از تحویل از ســوی مقام های قضایی کویت به نماینده اعزامی مراجع قضایی جمهوری  
اسالمی ایران تحویل داده شده و به کشور منتقل شدند.پیش از این نیز ایران در سال ۲۰۱۶ بر اساس 

توافق مزبور،  یک سوم زندانیان ایرانی بازداشت شده در کویت را تحویل گرفت.

ادعای آمریکایی ها درباره فعالیت ایران در افغانستان
 فرمانده نیروهــای آمریکایــی در منطقه در جریان ســفر از پیش اعالم نشــده به افغانســتان،

 مدعی افزایش فعالیت های ایران در افغانســتان شــد.»فرانک مک کنــزی« فرمانده نیروهای 
آمریکایی در منطقه در ادعایی گفت که فعالیت ایران در افغانســتان افزایش یافته است.به ادعای 
فرمانده نیروهای آمریکایی، افزایش فعالیت های ایران در افغانســتان خطرات بیشــتری برای 
نیروهای آمریکایی و ائتالف ایجاد می کند.مک کنزی همچنین مدعی شده که ایران در افغانستان 
به دنبال فرصتی جهت اقدام علیه نیروهای آمریکایی و ائتالف از طریق نیروهای نیابتی خود است.
مک کنزی این ادعاها را در پایان یک سفر سه روزه و از پیش اعالم نشده به افغانستان گفته است.

کافه سیاست

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
با بیــان اینکه الریجانی اجــازه نمی دهد 
مجلس زبان ملت باشد، گفت: الریجانی 
باعث ناکارآمدی مجلس شورای اسالمی 
در این دوره شــده است.حجت االســالم 
نصرا...پژمانفر با اشــاره بــه ناکارآمدی 
مجلس دهــم، گفت: الریجانــی، عامل 
اصلی ناکارآمدی مجلس است چراکه وی 
بســیاری از طرح ها و لوایح مهم را بدون 
دلیل از دستور کار مجلس خارج کرد و در 
مقابل طرح ها و لوایح کم  اهمیت را برای 
تحقق خواسته های خویش یا دولتمردان، 
در دستور کار قرار می داد.عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه الریجانی منشــأ ناکارآمدی 
مجلس است، ادامه داد: رییس مجلس 
شورای اسالمی در بسیاری از موضوعات 
مهم چون رای اعتماد یا اســتیضاح وزرا 
شــخصا ورود می کند و با این اقدام خود 
باعث ناکارآمدی مجلس شورای اسالمی 
در این دوره شده اســت.وی با بیان اینکه 
ریشه بسیاری از مشــکالت کشور ضعف 
نظارتی مجلس است، تصریح کرد: یکی 
از دالیــل ناکارآمدی مجلــس دهم این 
اســت که برخی از نماینــدگان به وظایف 
نظارتی خود توجــه نمی کنند در حالی که 
اگر نمایندگان مجلــس عملکرد دولت را 
مورد نظارت دقیق قرار داده و از ابزارهای 
قانونی خود بــرای پاســخگویی آنان به 
درستی اســتفاده می کردند، امروز شاهد 
مشــکالت عدیده اقتصادی و معیشتی 
مــردم نبودیم.پژمانفر با انتقــاد از رفتار 
هیئت رییسه مجلس دهم، اظهار داشت: 
یکی دیگر از دالیل ضعــف مجلس دهم 
آن اســت که معمــوال اجــازه صحبت به 
نمایندگان داده نمی شود و آنان بسیاری 
از اوقــات نمی توانند تذکــر و اخطارهای 
قانونی خود را به ویژه درباره مسائل مهم 

مطرح کنند.

شیوع این بیماری کشنده در چین، رشد اقتصادی دومین 
اقتصاد بزرگ جهان را تحت تاثیر قرار داده و همچنین 
باعث واهمه از چشم انداز اقتصاد جهان در صورت شیوع 

این بیماری شده است

بین الملل

حسن شفیعی- شهردار تیرانم الف:755917

آگهی مزایده نوبت دوم

احترامًا شهرداری تیران به استناد موافقتنامه های شماره ۹8/۱۰۰/۱۳۵8 ، ۹8/۱۰۰/۱۷8۳ و ۹8/۱۰۰/۱8۰۳ شورای اسالمی شهر تیران 
در نظر دارد نسبت به فروش یک پالک زمین مسکونی واقع در شــهر تیران و همچنین فروش چند واحد تجاری واقع در مجتمع نگین 
تیران اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به 
شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شــهرداری تیران پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ ۹8/۱۱/۳۰ می باشد.

حسن شفیعی – شهردار تیران م الف:755873

مزایده نوبت دوم

شهرداری تیران در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره ۹8/۱۰۰/۱8۲۶ 
مورخ ۹8/۱۰/۱۱ و مصوبه شماره ۹8/۱۰۰/۱۷۶۱ مورخ ۹8/۱۰/۰۴ شورای 
اسالمی شهر تیران نســبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل برای مدت 

یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
۱- تاالر شهرداری- بلوار امام خمینی )ره(

۲- محل استقرار کانکس اغذیه فروشی- مسکن مهر بهارستان

۳- محل استقرار کانکس اغذیه فروشی- مسکن مهر مشاغل آزاد
متقاضیــان مــی توانند جهت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت 
فــرم شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری تیــران مراجعــه نمایند 
و پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه 
 مــورخ ۹8/۱۱/۲۷ بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تیــران

 تحویل نمایند. 

چاپ اول

چاپ اول
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

پروژه بهشت آباد آخرین راه حل بحران زاینده رود است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: وضعیت تاالب گاوخونی خوب نیست و تقریبا 
حدود پنج درصد آن نمناک است.ناهید تاج الدین اظهار کرد: طی اتفاقاتی که در زمینه حل مشکالت 

زاینده رود رخ داده این نکته قابل توجه 
است که سال هاست دولت های مختلف 
بر ســرکار آمدند و در حق زاینده رود کم 
لطفی کرده اند.وی ادامه داد: مشکالت 
زاینــده رود آن چنان پیچیده اســت که 
طی چهار سال حل شــدنی نبود؛ اما در 
همین بازه کوتاه نیز زاینده رود در اولویت 
قرار داشت و سعی شد میان نمایندگان 
همدلی برقرار شود.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 

یک صدایی نمایندگان اصفهان تنها برای مشکالت آب اصفهان نبود، چراکه مشکالت زاینده رود به 
گونه ای است که فالت مرکزی کشور را درگیر خود می کند.وی در خصوص یکی از پروژه هایی که قرار 
است اجرایی شود، اظهار کرد: آخرین پروژه ای که می تواند مشکل بحران آب زاینده رود را حل کند، 

پروژه بهشت آباد است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:

حمل بار تجاری از عوامل تصادفات ناوگان مسافربری است
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: حمل بار تجاری برای کسب سود بیشتر، یکی 
از مهم ترین عوامل تصادفات اخیر ناوگان حمل ونقل مسافربری استان اصفهان است.مهدی خضری 
افزود: تحقیقات ما نشــان می دهد،  حمل بار تجاری برای کسب سود بیشتر، یکی از مهم ترین عوامل 
تصادفات اخیر ناوگان حمل ونقل مسافربری استان اصفهان است. وی با انتقاد از استقرار بارانداز در جوار 
پایانه های اتوبوسرانی  و لزوم ساماندهی آنان تحت عنوان یک اتحادیه گفت: این واحدها به صورت قارچ 
گونه رشد کرده و بالی جان مسافران شــده اند ؛ حمل بار تجاری غیرمجاز کنترل اتوبوس را برای راننده 
سخت و در مواقعی غیرممکن می کند.خضری تاکید کرد: ما برای برخورد با این سودجویان و حراست از 
جان مردم نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هستیم. مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان ادامه داد: در سال جاری ۲۵ نقطه پرتصادف با ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار رفع شده  و عملیات 

رفع ۳۰ نقطه حادثه خیز دیگر  نیز با ۲۲۰ میلیاردریال اعتبار آغاز شده است.

تولید بیش از 7 هزار تن چرم در شهرک چرم استان اصفهان
مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از رشد گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد 
دالری صنعت چرم استان اصفهان در سال جاری خبرداد.حســین توکل اظهار داشت: در سال جاری 
توانستیم با توسعه شهرک چرم اســتان اصفهان، زمینه رونق تولید و افزایش واحد های تولیدی این 
شهرک را توسعه دهیم تا رشــد گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد دالری در صنعت چرم استان اصفهان رقم 
بخورد. وی افزود:در شهرک چرم استان اصفهان ۳۵ واحد تولید چرم طبیعی وجود دارد که با افزایش 
تعداد این واحد های تولیدی می توان به رونق تولید در صنعت چرم اســتان اصفهان امیدوار بود. مدیر 
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد:خوشبختانه ظرفیت تولید چرم 
در شهرک چرم استان اصفهان در سال جاری بیش از ۷ هزار تن چرم بوده است.توکل تاکید کرد:در تالش 
هستیم تا با ایجاد سرمایه گذاری زمینه برند ســازی در صنعت چرم استان اصفهان را فراهم کنیم.وی 
یادآور شد:سطح کیفیت چرم تولیدی استان اصفهان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

براساساعالمسازمانجهادکشاورزیاستان،یکسوممحصوالتکشاورزیدراصفهانتبدیلبهضایعاتمیشود؛

معضل ضایعات

۳۰ میلیون تن میوه، گنــدم و برنج را دور  مرضیه محب رسول
می ریزیم،هزاران لیتر آب را هدر می دهیم، 
ضایعاتی که می تواند بین ۱6 تا ۱8 میلیون نفر از مردم کشور را سیر کند، 
راهی زباله دانی های شــهرداری شــده یا در حالتی بدتــر در طبیعت 
سوزانده یا رها می شــوند! این حکایت تولیدات کشاورزی کشورمان 
اســت. آمارهای جهانی می گویند یک ســوم از تولیدات ایران دور ریز 
می شوند، به مصرف نمی رسند و یا تکنولوژی نگهداری آن وجود ندارد. 
اعداد و ارقامی که حتی در باور ما هم نمی گنجد آن هم در شرایط بی آبی 
و بحران غذایی و گرسنگی که در کل دنیا و ایران در حال پیشروی است. 
بر اساس آخرین آمار فائو، رتبه نخست هدر رفت ضایعات محصوالت 
میوه و تره بار نیز به ایران اختصاص یافته است.استان اصفهان هم البته 
از قاعده کلی کشور عقب نمانده و بر اساس اعالم مسئوالن سازمان جهاد 
کشاورزی،۳۰ درصد محصوالت کشاورزی در استان تبدیل به ضایعات 
می شود آن هم در شرایطی که کشــاورزی در استان با وجود کمبود آب 
شرایط دشواری را برای سایر بخش ها از جمله محیط زیست ایجاد کرده 
است. کارشناسان می گویند بخشی ازاین رخداد تلخ به دلیل نبود صنایع 
تبدیلی و ضعف در این حیطه است. منصور قماشی، مدیر صنایع تبدیلی 
و غذایی سازمان جهاد کشــاورزی گفته اســت: ضایعات محصوالت 

کشاورزی در سه بخش تولید، عرضه و مصرف وجود دارد و کاهش آن 
نیازمند برنامه ریزی و اقدامات جدی تر و گســترش واحدهای صنایع 
تبدیلی متعدد و متنوع است.وی حمایت از صنایع تبدیلی و غذایی را با 
اهمیت دانســت و افزود: محصوالت تبدیلی اشــتغال بیشتر، ارزش 
افزوده باالتر و درآمد ارزی را در پی خواهد داشــت و در مجموع سبب 

ارتقای صنعت کشاورزی می شود. 
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
صنایع تبدیلی افزایش کیفی محصوالت را به همــراه دارد، تاکید کرد: 
بدون کیفیت نمی توان انتظار خودکفایــی کامل و جذب بازارهای دیگر 
کشــورها را داشــت، بنابراین هرچه توجه به این بخش بیشــتر شود 
کشاورزی پیشرفته تر و با بهره وری بهتر را شاهد خواهیم بود.قماشی 
با بیان اینکه ۴۰۲ واحد صنایع تبدیلی با اشتغال افزون بر هشت هزار 
نفر در استان وجود دارد، تصریح کرد: این تعداد در طول یک سال بیش 
از چهار میلیون ماده کشــاورزی را جذب و تبدیل می کنند.مدیر صنایع 
تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال جاری ۵۷۴ 
مجوز تاســیس واحدهای جدید صادر شــد که پس از راه اندازی این 
مجموعه ها، جذب و تبدیل مواد کشاورزی به میزان ساالنه چهار میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن به میزان قبلی اضافه می شود.بخش دیگری از دور ریزها 

اما حاصل نبود مدیریت و ضعف در رســاندن محصــوالت به بازارهای 
هدف است؛ بالیی که امسال بر سر سیب زمینی کاران اصفهانی آمد یا 
طی چند سال قبل خیارکاران را متضرر کرد. در آبان ماه امسال در حالی 
که سیب زمینی در میادین کم و قیمت آن افزایش قابل توجهی یافته 
بود، قیمت پایین خرید از سیب زمینی کاران اصفهان حتی برداشت این 
ماده مهم خوراکی را از صرفه انداخت و سیب زمینی ها در زمین ماندند 
و نابود شــدند. بخش دیگری از دور ریز مواد غذایی به شبکه مافیایی 
داللی در محصوالت کشاورزی هم مربوط می شود؛ در شرایطی که کشور 
نیاز به استراتژی مدون و هماهنگ برای توزیع محصوالت کشاورزی دارد 
عده ای با سودجویی و صادرات یکباره برخی از اقالم عمال کشاورزان را به 
سمت و سوی کاشت این محصول در سال آینده هدایت می کنند و البته 
جهاد کشاورزی هم دراین میان نه برنامه ای و نه چشم انداز مشخصی 
 برای هدایت کاشــت کشــاورزان دارد ســال بعد اما محصوالت روی
  دســت کشــاورز می ماند و دالالن با وجود ممنوعیت هــای صادراتی

  و یا از دســت دادن بازار آن محصول به راحتی و بدون توجه به ضر ر و 
 زیان های به جــا مانده، به دنبال کاالی ســودده دیگــری می روند و

  البته این محصوالت کشــاوری است که یا ســهم حیوانات می شود 
و یا زباله دانی.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: با توجه به حجم اقالم پروتئینی و میوه 
های دپو شــده در انبارها و سردخانه های استان به 
نظر نمی رســد قیمت اقالم مذکور در بازار شب عید 
افزایش پیدا کند.فرهاد حاجی مرادی با بیان اینکه 
امسال تمام انبارها و ســردخانه های استان مملو 
از اقالم غذایی برای عرضه در بازار شــب عید است، 

اظهار کرد: پربودن ســردخانه ها و انبارهای عرضه 
اقالم غذایی مورد نیاز در بازار شــب عید، در ســال 
جاری رکورد تازه ای به ثبت رســانده و در هیچ یک 
از سال های اخیر این حجم از دپوی اقالم غذایی را 
نداشته ایم.وی افزود: اقالم غذایی فراوانی همچون 
انواع میوه و منابع پروتئینی )مرغ و گوشــت( برای 
عرضه در بازار شــب عید، در انبارها و سردخانه های 
اســتان وجود دارد و اکنون دیگر تقریبا ســردخانه 
خالی برای نگهداری میوه ها ندارند.مدیر توســعه 
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
بیان اینکه تامین و توزیع میوه شــب عید براساس 
دستورالعمل ســتاد تنظیم بازار کشــور به سازمان 
صمت استان واگذار شده اســت، خاطر نشان کرد: 
مدیریت توســعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 

اســتان اصفهان به عنوان یکی از اعضــای کارگروه 
تنظیم بازار اســتان در جریان فعالیت های کارگروه 
قرار دارد و ســازمان صمت مجــری اصلی تامین و 
توزیع میوه شب عید شده است.حاجی مرادی اضافه 
کرد: دبیرخانه تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان در خصوص زمان عرضه میوه 
و اقالم پروتئینی در بازار شب عید تصمیم می گیرد.

وی با اشــاره به نیازهای استانی در خصوص تامین 
برخی از انواع خاص میوه، ادامه داد: اصفهان، استان 
مرکبات خیزی نیست و بی شــک الزم است برای 
تامین نیاز بازار در شب عید نسبت به واردات مرکبات 
از اســتان های دیگر اقدام کنیم؛ اما ســیب و سایر 
محصوالت کشاورزی از طریق ظرفیت های داخلی 

استان تامین خواهد شد.

میوه و اقالم پروتئینی شب عید گران نمی شود

کتاب های خودیاری

بازار

به تبدیل استان در ۳۰درصدمحصوالتکشاورزی
ضایعاتمیشودآنهمدرشرایطیکهکشاورزیدر
استانباوجودکمبودآبشرایطدشواریرابرایسایر

بخشهاازجملهمحیطزیستایجادکردهاست

تختخوابت را مرتب کن 
اثر  ژنرال مک ریون

قیمت: 15،000 تومان

 خودت را به فنا نده
 اثر گری جان بیشاپ
قیمت: 18،000 تومان

 خودت باش دختر
 اثر  ریچل هالیس

قیمت: 30،000 تومان

دبیر نظام اجرایی نظام صنف کشاورزی خبر داد:

 درخواست رهاسازی آب کشاورزی در بهمن ماه
 در صورت نبود بارش ها

دبیر نظام اجرایی نظام صنف کشاورزی گفت: اگر پیش بینی بارش های بهمن ماه کفایت نکند الزم 
است آب کشاورزی رهاسازی شود.اسفندیار امینی اظهار داشت: پیش بینی ها حاکی از آن است 
که سامانه ناپایداری با موج جدید بارش ها در بهمن ماه همراه باشد؛ اما اگر این بارش ها نیاز آبی 
زمین های زیر کشت غله استان اصفهان را تامین نکند الزم است تا آب کشاورزی رهاسازی شود.

وی افزود: صنف کشاورزی استان اصفهان درخواست رهاسازی آب کشاورزی را در صورت عدم کافی 
نبودن بارش ها به شرکت آب منطقه ای ارائه کرده است، اما با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی 
بر بارش های پیش رو در بهمن ماه منتظر خواهیم ماند؛ زیرا همان طور که کم آبی برای محصوالت 
زیرکشت آسیب زاست، پرآبی هم خطرآفرین است. دبیر نظام اجرایی نظام صنف کشاورزی حجم 
سد را که نزدیک به ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسیده، نگران کننده ندانست وگفت: در سال گذشته در 
بهمن ماه دریاچه سد زاینده رود در حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب ذخیره داشت و آب کشاورزی برای 

کشت کشاورزان تخصیص یافت. 

بنا بر اطالعیه بانک مرکزی:

زمان قطع دائمی رمز دوم ایستا اعالم شد
زمان قطع دائمی رمز دوم ایســتا در بانک ها و موسسات اعتباری مختلف اعالم شد.بانک مرکزی 
زمان دقیق قطع رمز دوم ایســتای حساب مشترکان در بانک ها و موسســات اعتباری مختلف را 
اعالم کرد.پیرو اطالع رسانی انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد قطع رمز دوم ایستا )رمز دوم 
فعلی کارت بانکی(، روند قطع رمز دوم ایستا همچنان ادامه دارد.بر این اساس به دنبال اقدامات 
انجام شده در مورد قطع رمز دوم ایســتا )رمز دوم فعلی کارت بانکی( از روز هشتم بهمن ماه، ادامه 
روند قطع رمز دوم ایستا در بانک ها و موسسات اعتباری به شــرح ذیل است:بانک کشاورزی در 
روز سیزدهم بهمن ماه، بانک های رفاه و ســینا در روز چهاردهم بهمن ماه،بانک های مسکن، ملت، 
دی و قوامین در روز پانزدهم بهمن ماه،بانک های سامان، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران، 
پست بانک و موسسه اعتباری ملل در روز شانزدهم بهمن ماه،قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر 
بانک ها نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.مشتریان بانکی ظرف چند روز آینده باید نسبت به فعال سازی 
»رمز دوم پویا« به ویژه از طریق روش دریافت پیامک با مراجعه به وب سایت بانک یا خودپرداز و یا 

شعبه اقدام الزم را انجام دهند.

پیگیری برای اختصاص سهمیه 60 لیتری بنزین نوروزی
معاون عمرانی اســتاندار اصفهان از پیگیری اختصاص 6۰ لیتر سهمیه بنزین ویژه مسافرت نوروزی از 
وزارت کشور خبر داد. حجت ا... غالمی اظهار کرد: برنامه های گسترده ای برای دهه فجر در نظر گرفتیم و 
پروژه های قابل افتتاح، قابل توجه است،  هزار و 86۰ پروژه افتتاح خواهد شد که بخشی از آن پروژه های 
گردشگری اســت؛ همچنین پروژه های خوبی هم در این ایام کلنگ زنی خواهد شد.غالمی ادامه داد: 
همچنین باید مسافران را در سطح استان پراکنده کنیم که این اقدام سال گذشته انجام شد ولی امسال 
باید بیشتر به سمت آن حرکت کنیم تا مسافران در سطح استان پراکنده و توزیع شوند.وی در ادامه تصریح 
کرد: بحث ایمنی سفرها سومین موضوع است و باید طوری اقدام کنیم تا خاطرات تلخی در خاطر مردم 
نگذاریم؛ در همین راستا در جلسه با وزیر به ۱۴ مصوبه برای ایمن سازی سفرها رسیده ایم که فرصت یک 
ماهه داریم تا این موارد را در نظر داشته باشیم.وی به موضوع گرانی بنزین اشاره کرد و گفت: در حال رایزنی 
با وزارت کشور هستیم تا ســهمیه ای ویژه مالکان خودرو به عنوان مثال 6۰ لیتر برای سفرهای نوروزی 

اختصاص یابد تا شاهد رشد گردشگری در کشور باشیم.

کافه اقتصاد

وزیر صنعت خبر داد:اخبار

عرضه 8 خودروی جدید طی 3 سال آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه 8 خودروی جدید گروه خودروسازی سایپا در ۳ سال آینده خبر داد.رضا رحمانی گفت: سایپا با اجرای این برنامه و عرضه خودروهای 
جدید در سه سال آینده، می تواند توان رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی را ارتقا دهد.وی ادامه داد: عرضه محصوالت جدید سایپا در آینده، بخشی از کاستی های 
برجای مانده از گذشته را جبران کرده و افزایش سطح رضایت مردمی از این خودروساز را به همراه خواهد داشت.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما در صنعت 
خودرو از برنامه داخلی سازی جلوتر هستیم گفت: بیش از ۹۰ درصد قطعات محصوالت آینده سایپا نیز در داخل تولید شده که نشان می دهد این خودروساز در طرح ملی 
بومی سازی، مشارکتی فعال داشته است.وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه برنامه افزایش تیراژ تولید محصوالت در 
گروه خودروسازی سایپا نیز، گفت: تالش می کنیم با تسهیل قوانین و امور مربوط به تولید داخل، ضمن حفظ روند افزایش تولید، سایپا بتواند تعهدات خود به مشتریان 
را با سرعت هرچه بیشتر پاسخ دهد.رحمانی در ادامه در خصوص توقف تولید پراید ضمن اشاره به ضرورت توقف خودروهای قدیمی به دلیل انتظار مردم از خودروسازان 

برای ارائه محصوالت جدید افزود: پس از توقف تولید یک مدل خودروی پراید، در سال آینده تولید دو مدل دیگر نیز متوقف خواهد شد.

 پرورش زنبور 
در بنگالدش

بنــگالدش به واســطه وجود 
مراتع طبیعی، ساالنه هزاران 
تن عسل تولید و به کشورهای 
ترکیــه جملــه  از   منطقــه 

 صادر  می کند.

وز عکس ر

عکس: میزان
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آگهی

مفاد آراء
11/69 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانــه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل، تســلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره   0971  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم زیبا مقیمی فرزند  قدمعلی  به 
شماره کالسه  1520  وبه شماره شناسنامه 176  و به شماره ملی    1141204411  صادره 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 166.15مترمربع پالک 
شماره 92  فرعی از   118  اصلی واقع  در  ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 213 دفتر501  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شــماره   0969    مورخ  1398/09/18 آقای / خانم سعید انوری ورنوسفادرانی   
فرزند فتح اله  به شــماره کالســه  1519   وبه شــماره شناســنامه 24  و به شماره ملی    
1141056224  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
166.15مترمربع پالک شــماره 92  فرعی از   118  اصلی واقع  در  ورنوسفادران   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 137 دفتر378  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شماره   9391    مورخ  1398/07/24 آقای / خانم خلیل شاهین سدئی فرزند اصغر      
به شماره کالسه  2228   وبه شماره شناســنامه 2062  و به شماره ملی    1141257750  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 200مترمربع پالک 
شماره 484 و 483  فرعی از   158   اصلی واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 472 دفتر150  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره   9390    مورخ  1398/07/24 آقای / خانم گیتا سعیدی  فرزند حسینعلی       
به شماره کالسه  2214   وبه شماره شناســنامه 3986  و به شماره ملی    1290797293  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200مترمربع پالک 
شماره 484 و 483  فرعی از   158   اصلی واقع  در   صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 472 و 484  دفتر50  و 150 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   1502    مــورخ  1398/09/30 آقای / خانم مریم ســادات بیابانکی 
ورنوسفادرانی  فرزند سید حسین  به شماره کالســه  2152   وبه شماره شناسنامه 2599  
و به شماره ملی    1141296731  صادره نســبت به شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
196.52مترمربع پالک شماره  158   اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شــهر داری خمینی شهر   ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره   2127    مورخ  1398/10/09 آقــای / خانم اکــرم رضائی کوجائی  
فرزند رمضان  به شماره کالســه  1819   وبه شماره شناســنامه 1265  و به شماره ملی    
0491173318  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
255.92مترمربع پالک شماره7715  فرعی از   75   اصلی واقع  در   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 9254 و 9255  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره   2126    مورخ  1398/10/09 آقای / خانم سید رضا حسینی بابوکانی   
فرزند سید حسین   به شماره کالســه  1818   وبه شماره شناســنامه 7  و به شماره ملی    
1290125521  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
255.92مترمربع پالک شماره7715  فرعی از   75   اصلی واقع  در   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 9254 و 9255  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره   1763    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم یوسف محب سدهی   فرزند 
شــاه عبدال  به شماره کالســه  0847   وبه شماره شناســنامه 10008  و به شماره ملی    
1140476084  صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 
63.50مترمربع پالک شــماره  40  فرعی از   72   اصلی واقع  در   فروشــان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 334 دفتر 86  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره 1778مــورخ  1398/10/04 آقای / خانم عبدالرســول یوســف پور    
فرزند ابراهیم  به شــماره کالســه  1643   وبه شماره شناســنامه 307  و به شماره ملی    
1141663805  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
398.5مترمربع پالک شماره  304  فرعی از   82   اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 313 دفتر 121  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره   1780    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم مریــم پیر حاجی   فرزند 
مانده علی  به شــماره کالسه  1642   وبه شــماره شناســنامه 20226  و به شماره ملی    
1140201808  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
398.5مترمربع پالک شماره  304  فرعی از   82   اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 319 دفتر 121  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شماره   2325    مورخ  1398/10/11 آقای / خانم سید مهدی ابطحی فروشانی     
فرزند سید ابوالحسن  به شماره کالسه  1950   وبه شماره شناسنامه 11311  و به شماره 
ملی    1140489259  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت  به 
مساحت 154.24مترمربع پالک شماره  76 و 75  فرعی از   106   اصلی واقع  در   صحرا 
پیوندها  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع الواسطه از مهر 
السادات ابطحی و رسول حاجیان سند 11000 و 11014 و 11015 و 11001  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شماره   0915    مورخ  1398/09/16 آقای / خانم الهام جعفری خوزانی فرزند 
حبیب  به شماره کالسه  0474   وبه شماره شناســنامه 1130087514  و به شماره ملی    
1130087514  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
124.60مترمربع پالک شــماره  88   اصلی واقع  در   قرطمان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل شامل مع الواســطه از رضا حیدری تقسیم نامه 18098 
مورخ 46/07/21 دفتر 86 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
13- رای  شماره   0913    مورخ  1398/09/16 آقای / خانم علی  جعفری     فرزند حسن          
به شماره کالسه  0475   وبه شماره شناسنامه 42  و به شماره ملی    1142156011  صادره 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 124.60مترمربع پالک 
شــماره  88   اصلی اصلی واقع  در  قرطمان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل شامل مع الواسطه از رضا حیدری تقسیم نامه 18098 مورخ 46/07/21 دفتر 

86 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره   2175    مــورخ  1398/10/10 آقای / خانم احمــد کبیریان فرزند 
رمضانعلی  به شــماره کالســه  1542   وبه شــماره شناســنامه 136  و به شماره ملی    
1141029189  صادره نسبت به 2 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
194.89مترمربع پالک شماره  508 فرعی از 117    اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 387 و 357ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

15- رای  شماره   2177   مورخ  1398/10/10 آقای / خانم خدیجه حاج حیدری  فرزند 
احمد  به شماره کالسه  1543   وبه شماره شناســنامه 1130178749  و به شماره ملی    
1130178749  صادره نسبت به 4 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
194.89مترمربع پالک شماره  508 فرعی از 117    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 390 و 357ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شــماره   2376    مــورخ  1398/10/11 آقای / خانم شــهناز یزدانی خوزانی      
فرزند جعفر علی  به شماره کالسه  1436   وبه شماره شناسنامه 10251  و به شماره ملی    
1140355767  صادره نسبت به شــش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 79.12مترمربع 
پالک شــماره  258.1 فرعی از 120    اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 31525 مورخ 54/11/29 دفتر 61ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره   1739    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم محســن جعفری خوزانی      
فرزند نعمت اهلل  به شماره کالسه  1617   وبه شــماره شناسنامه 1467  و به شماره ملی    
1141323656  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 155.25مترمربع 
پالک شماره  310 و 312 فرعی از 115  اصلی واقع  در   کهندژ  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 11863 و ارائه قولنامه از رجبعلی دری ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره   1759    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم اصغر بابایی     فرزند علی            
به شماره کالسه  2101   وبه شماره شناســنامه 1908  و به شماره ملی    1142247252  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 180مترمربع پالک شماره  734 و 
709 فرعی از 158   اصلی واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ثبت در صفحه 403 562 دفاتر 149 و  147ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره   0757    مورخ  1398/09/10 آقای / خانم مصطفــی بارانی لنبانی      
فرزند جعفر  به شماره کالســه  0590   وبه شماره شناســنامه 23528  و به شماره ملی    
1280233508  صادره نســبت به  شــش دانگ یکباب  باغ  به مساحت 4270 مترمربع 
پالک شماره  224 فرعی از 88    اصلی واقع  در   کرتمان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند 68919 مورخ 62/06/21 دفتر 86ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شــماره   1401    مورخ  1398/02/10 آقای / خانم فرهاد قاســمی خوزانی      
فرزند حیدر به شماره کالســه  1392   وبه شماره شناســنامه 13142  و به شماره ملی    
1140507591  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 
49مترمربع پالک شماره  136 فرعی از 84    اصلی واقع  در  خوزان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 407 دفتر 334 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   1391    مورخ  1398/02/10 آقای / خانم محسن سیاهمرد  خوزانی      
فرزند رمضانعلی  به شماره کالسه  1391   وبه شــماره شناسنامه 9209  و به شماره ملی    
1142316866  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 
49مترمربع پالک شماره  136 فرعی از 84    اصلی واقع  در  خوزان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 407 دفتر 334 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره   0077    مــورخ  1398/08/26 آقای / خانم احترام شــریفی حبیب 
آبادی       فرزند احمد  به شماره کالسه  1786   وبه شماره شناسنامه 12637  و به شماره 
ملی    1140502557  صادره خمینی شهر  نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
122.60مترمربع پالک شــماره  633 و 634 فرعی از 107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 4174 و 1276ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره   12453    مــورخ  1398/10/12 آقای / خانم احمــد رضا مکاریان 
فرزند ابوالقاسم   به شماره کالسه  1161   وبه شــماره شناسنامه 1603  و به شماره ملی    
1141138336  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 138.90مترمربع 
پالک شماره  225 فرعی از 107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 66971 مورخ 95/11/03 دفتر 172ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره   1981    مورخ  1398/10/08 آقای / خانم حســن نعلبندیان سدهی  
فرزند حسن    به شــماره کالسه  0856   وبه شماره شناســنامه 14130  و به شماره ملی    
1140514687  صادره  خمینی شــهر نسبت به  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
132.20مترمربع پالک شــماره  633 و 632  فرعی از 107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 258 دفتر 408 و 
صفحه 501 دفتر 347 و دفتر 373 صفحه 456 و دفتر 75 صفحه 595 و دفتر 347 و صفحه 
504 و صفحه 64 دفتر 221 و دفتر 347 و صفحه 507 و مع الواسطه از مهدی هاشمیان 
صفحه 53 و 140 و 15 دفتر 529 و 49 و 581ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره   2439    مــورخ  1398/10/12 آقای / خانم محمد محمد حســینی 
خوراسگانی  فرزند اسداله    به شماره کالسه  0402   وبه شماره شناسنامه 1270249169  
و به شماره ملی    1270249169  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  دو طبقه  به 
مساحت 176.7مترمربع پالک شماره  231 فرعی از 173    اصلی واقع  در   اراضی شمالی         
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 578 دفتر 644 

و سند 1870ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شــماره   2685    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم فرخنده رحیمی  فروشانی  
فرزند قدمعلی  به شــماره کالســه  1699   وبه شــماره شناســنامه 6  و به شماره ملی    
1819494098  صادره نسبت به  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 100.23مترمربع 
پالک شــماره  5928 فرعی از 87    اصلی واقع  در   ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه ســند 126941 مورخ 87/11/08دفتر 
63 وارائه قولنامه از رسول صفری ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
27- رای  شماره   2448    مورخ  1398/10/12 آقای / خانم احمد آقا گودرزی لگاله فرزند 
حسن    به شماره کالسه 1786   وبه شماره شناسنامه 49  و به شماره ملی    5759579142  
صادره نسبت به  شــش دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مساحت 136.18مترمربع پالک 
شماره  629فرعی از 99    اصلی واقع  در   جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر  شــامل صفحه 162 دفتر 49ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شــماره   2455    مــورخ  1398/10/12 آقــای / خانم ام البنیــن ابراهیمی 
فراموشــجانی  فرزند منوچهر  به شماره کالسه  1802   وبه شــماره شناسنامه 1008  و 
به شماره ملی    1141279525  صادره نسبت به  شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
162مترمربع پالک شماره  201 فرعی از 121    اصلی واقع  در  گارسله  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 227 مورخ 82/01/14دفتر 139ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره   2778    مــورخ  1398/10/16 آقای / خانم  جــواد رحمتی اندانی   
فرزند حســن  به شماره کالســه  1992   وبه شــماره شناســنامه 17582  و به شماره 
ملی    1170175191  صادره نســبت به  4 دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب  خانه  
به مســاحت 161.20مترمربع پالک شــماره  677 فرعی از 112    اصلی واقع  در   ماسه 
دانی اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 40240 مورخ 
 91/08/08دفتر 139ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
30- رای  شماره   2779    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم سمیرا عمادی اندانی    فرزند 
غالمعلی      به شماره کالسه  1993   وبه شماره شناسنامه 1130175855  و به شماره ملی    
1130175855  صادره نسبت به  2 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
161.20مترمربع پالک شماره  677 فرعی از 112    اصلی واقع  در   ماسه دانی اندان  بخش  

14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل سند 230370 مورخ 94/10/02دفتر 
73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

31- رای  شــماره   2728    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم عبداله جعفری پور    فرزند 
محمد رضا  به شــماره کالسه  1746   وبه شــماره شناســنامه 2011  و به شماره ملی    
1141222809  صادره نسبت به  4.5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
212.53مترمربع پالک شــماره  1953 فرعی از 72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 163 دفتر 78 و صفحه 327 

دفتر 118ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شماره   2730    مورخ  1398/10/16 آقای /خانم فاطمه پریشانی فرزند اسد اهلل   
به شماره کالسه  1747   وبه شماره شناســنامه 2216  و به شماره ملی    1141292920  
صادره نسبت به  1.5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 212.53مترمربع 
پالک شماره  1953 فرعی از 72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 113 دفتر 254 و صفحه 160 دفتر 78ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره   7567    مورخ  1397/12/07 آقای / خانم حیدر رســتمی فروشانی 
فرزند نادعلی   به شماره کالســه  0802   وبه شماره شناســنامه 2418  و به شماره ملی    
1141159961  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
160.50مترمربع پالک شماره 358 فرعی از 107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 132720 مورخ 90/06/22 دفتر خانه 

63ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شــماره   7568    مــورخ  1397/12/07 آقــای / خانم لیــال حاجی صادقی  
فرزند حبیب  به شــماره کالســه  0801   وبه شــماره شناســنامه 3186  و به شــماره 
ملی    1141268981  صادره نســبت به  3 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  
به مســاحت 160.50مترمربع پالک شــماره 358 فرعی از 107    اصلی واقــع  در   بابا 
فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 132720 مورخ 
 90/06/22 دفتر خانه 63ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
35- رای  شماره   0955    مورخ  1398/09/18 آقای / خانم محمد حسن عالی نسب  فرزند 
محمد رضا   به شماره کالسه  1504   وبه شماره شناسنامه 1130092771  و به شماره ملی    
1130092771  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 277.66مترمربع 
پالک شماره 30 فرعی از 114    اصلی واقع  در   شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 71492 مورخ 97/03/23 دفتر خانه 172ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شــماره   2845    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم زهره همتی شــلمزاری  
فرزند محمد ابراهیم  به شماره کالسه  1778   وبه شماره شناسنامه 343  و به شماره ملی    
1141664161  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
91.10مترمربع پالک شــماره 2912 فرعی از 72    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل سند 736 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره   2743    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم عبدالرسول حاجی باقری   
فرزند حسین  به شــماره کالسه  1777   وبه شماره شناســنامه 12201  و به شماره ملی    
1144098193  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
91.10مترمربع پالک شــماره 2912 فرعی از 72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل سند 735 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شماره   4346    مورخ  1398/04/06 آقای / خانم اعظم صالحی   فرزند میرزا         
به شماره کالسه  0071   وبه شماره شناسنامه 23262  و به شماره ملی    1292385766  
صادره نسبت به  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 109.44مترمربع پالک شماره 721 
فرعی از 99    اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی منصور بدیعی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شماره   3286    مورخ  1398/10/21 آقای / خانم اکرم آ محمدی   فرزند مرتضی         
به شماره کالسه  1995   وبه شماره شناســنامه 430  و به شماره ملی    1141091291  
صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 166مترمربع پالک 
شماره 2432 فرعی از 87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 104683 مورخ 79/05/11 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شماره   3288    مورخ  1398/10/21 آقای / خانم علیرضا شاهین  فرزند نوراله         
به شماره کالسه  1994   وبه شماره شناسنامه 16051  و به شماره ملی    1140159321  
صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 166مترمربع پالک 
شــماره 2432 فرعی از 87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 104683 مورخ 79/05/11 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/11/13

م الف: 731689  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
مفاد آراء

11/70 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000616 مورخ 98/10/16 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم زهرا باغبانی فرزند 
قربانعلی به شماره شناســنامه 136 صادره از تیران به شــماره ملی 5499328706 در 
792/17 سهم مشاع از 1539/04 سهم ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
1539/04 متر مربع پالک 2232 فرعــی از یک اصلی  واقع در تیــران بخش 12 ثبت 
اصفهان خریداری از مالک رســمی خانم امانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/13 

م الف: 732602  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

مفاد آراء 
11/71 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي شهرستان فریدن
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز از طریق هم روزنامه کثیراالنتشار 
هم محلی آگهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139860302012000670 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای رضا زمانی انالوجه فرزند فرج اله به شــماره 
شناسنامه 650 صادره از فریدن در ششدانگ یک باب واحد تولید قارچ خوراکی به مساحت 

5829/99 متر مربع واقع در چادگان- روستای انالوچه حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده 
ثبت اصفهان مفروز و مجزی شــده از پالک 3 فرعی از 51 اصلی خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی رجبعلی زمانی محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/10/29
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/11/13

م الف: 737295 موسي الرضا امامي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
ابالغ اجراییه 

11/77 شماره پرونده: 139804002121000668/1، شماره بایگانی پرونده: 9800911، 
شماره آگهی ابالغیه: 139803802121000102 ، تاریخ صدور: 1398/10/30 ، آگهی 
ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 9800911 بدین وســیله به فاطمــه کریمی قرطمانی ، نام 
پدر: صادق ، تاریخ تولد: 1371/12/12 شــماره ملی: 1130257479 ، شماره شناسنامه: 
1130257479 به نشانی:خمینی شهر قرطمان کوچه شهید کاظمی ابالغ میشود که بانک 
کشاورزی شعبه خمینی شهر جهت اصل طلب: 30/211/403 ریال ، سود:24/052/502 
ریال ، خسارت تاخیر تادیه 10/063/206 ریال، خسارت تاخیر روزانه:17/382 ریال ، تاریخ 
مبنای محاسبه خسارت 98/10/3 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9800911 در  این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/12 مامور،ابالغ به شما 
به علت عدم شناسایی نشانی مقدور نبوده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافــت. م الف : 750332  نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ اجراییه 

11/78 شماره پرونده: 139804002121000669/1، شماره بایگانی پرونده: 9800912، 
شماره آگهی ابالغیه: 139803802121000101 ، تاریخ صدور: 1398/10/29 ، آگهی 
ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 9800912 بدین وســیله به فاطمــه کریمی قرطمانی ، نام 
پدر: صادق ، تاریخ تولد: 1371/12/12 شــماره ملی: 1130257479 ، شماره شناسنامه: 
1130257479 به نشانی:خمینی شهر قرطمان کوچه شــهید کاظمی ابالغ میشود که 
بانک کشاورزی شعبه خمینی شهر جهت اصل طلب: 10/667/776 ریال ، خسارت تاخیر 
تادیه 10/063/3494217 ریال، خسارت تاخیر روزانه:3/508 ریال ، تاریخ مبنای محاسبه 
خسارت 98/10/3 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9800912 در  
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/12 مامور،ابالغ به شما به علت عدم 
شناسایی نشانی مقدور نبوده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 750337  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر
اخطار اجرایی

11/74 شــماره: 1146/98حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جمال 
اوســطی ، نام پدر: حسین ، نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: حسین رفیعی فروشانی ، نام پدر: رجبعلی ، نشــانی: خمینی شهر خ امیرکبیر 
خ 139 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1399 تاریخ 98/8/14  حوزه هشتم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 2/530/000 ریال خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/21 لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی مینماید. رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 750322 ایمان بختیاری  قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
11/76 شــماره: 1148/98حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جمال 
اوســطی ، نام پدر: حسین ، نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: حسین رفیعی فروشانی ، نام پدر: رجبعلی ، نشــانی: خمینی شهر خ امیرکبیر 
خ 139 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1562 تاریخ 98/8/28  حوزه هشتم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 3/530/000  ریال خسارات 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/6/21 لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی مینماید. 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
 نماید. م الف : 750323 ایمان بختیاری  قاضی شــعبه هشــتم شورای حل اختالف

 خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

11/75 شــماره نامه: 139885602006009988 ، تاریخ: 1398/11/6 ، آقای مجتبی 
فریبی فرزند هادی به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که شش دانگ پالک 1992 فرعی از 170 اصلی واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیکی 139520302006005079 
بنام نامبرده مســبوق به ثبت و سند میباشــد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 750307  نبی اهلل 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
حصر وراثت

11/81 خانم اعظم جعفر علی پوده دارای کدملی 5129426517 به شــرح دادخواست 
به کالســه 715/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد جعفر علی پوده به شناســنامه 1890 در تاریخ 98/10/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- جواهر جابری فرزند 
غالمرضا به کدملی 5129705297 )همســر متوفی( 2- محمــد جعفر علی پوده فرزند 
احمد به کدملی 5129846672 )پســر متوفی( 3- حســین جعفر علی پوده فرزند احمد 
به کدملی 5129828577 )پسر متوفی( 4- اعظم جعفر علی پوده فرزند احمد به کدملی 
5129426517 )دختر متوفی( 5- فاطمه جعفر علی فرزند احمد به کدملی 5129812212 
)دختر متوفی( 6- ربابه جعفــر علی پوده فرزند احمد به کدملــی 5129864451 )دختر 
متوفی( 7- مهری جعفر علی پوده فرزند احمد به کدملی 5129425367 )دختر متوفی( 
8- زهرا جعفر علی پوده فرزند احمد به کدملــی 5129892615 )دختر متوفی( 9- مریم 
جعفر علی پوده فرزند احمد به کدملی 5129425677 )دختــر متوفی( 10- زهره جعفر 
علی پوده فرزند احمد به کدملی 5129426029 )دختر متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 753860 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان
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 تاکید مقامات امنیتی و قضایی اصفهان
 بر حمایت کامل از آمران به معروف

معاون دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: ستاد امربه معروف موظف است 
کلیه امکانات و خدمات خود را در حمایت از آمرین به معروف قرار دهد و در این راستا مقامات امنیتی 
وقضایی اصفهان بر حمایت کامل از آمران به معروف تاکید کرده اند.حجت االســام علی احمدی، 
اظهار داشت: دادستان استان اصفهان که از معاونان ستاد امربه معروف هستند تاکید ویژه داشته که 
از آمرین به معروف حمایت های خوبی صورت بگیرد.معاون دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه سردار معصوم بیگی از اعضای ستاد امربه معروف استان به نیروهای 
خود اعام کرد تا حمایت و دفاع قاطع از حامیان امربه معروف داشــته باشند، اذعان داشت: ستاد 
امربه معروف موظف است کلیه امکانات و خدمات خودش را در راستا و حمایت از آمرین به معروف 
قرار دهد.احمدی با تاکید بر اینکه مقامات قضایی و حضرت آیت ا... رییســی باید در احکام صادره 
برای مجرمین و متخلفین آمرین به معروف اهتمام ویژه ای داشته باشند، گفت: مسئوالن نیروی 
انتظامی، سپاه و دوستانی که عضو ستاد امربه معروف هستند باید حمایت های الزم را داشته باشند.

ظرفیت های درمانی متناسب با نیازهای بیمه شدگان نیست
  دبیر جامعه اسامی کارگران استان اصفهان با اشاره به مشکات کارگران برای درمان در بیمارستان ها

 و درمانگاه های ملکی تامین اجتماعــی، اظهارکرد: مرکز درمانی غرضی آخرین بیمارســتانی بود 
 که تامین اجتماعی ۳۵ سال پیش در اصفهان ســاخت و در این مدت با این که تعداد بیمه شدگان

  در اســتان صنعتی و کارگری اصفهان هر سال با رشــد قابل توجه روبه رو بوده؛ اما ظرفیت خدمات 
 و امکانات درمانــی ثابت مانده و متناســب با نیاز ایــن جمعیت میلیونی، افزایش نیافته اســت.

حسین رحمانی، یکی از پروژه های بزرگ زمین مانده در اصفهان را ساخت سومین بیمارستان تامین 
اجتماعی در این کان شهر دانست و گفت: این بیمارستان که به نام میاد در بسیاری از استان های 
کشور ساخته شده قرار بود در یکی دو دهه قبل ساخته شود؛ اما هنوز حتی کلنگ آن به زمین نخورده 
 و به همین دلیل اســت که آمار مراجعان به دو بیمارســتان غرضی و شــریعتی به ۳ هزار نفر در روز

 رسیده است.

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

استعفای دو مدیر  و تعطیلی ۵ مرکز بهزیستی در اصفهان
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: درپی بخشنامه تعارض منافع دو نفر از رؤسای بهزیستی از 
مدیریت ادارات بهزیستی استعفا داده و پست سازمانی آنها تغییر کرد همچنین پنج رییس شهرستانی 
هم مراکز خصوصی خود را تعطیل کردند تا همچنان در پست مدیریتی باقی بمانند.مرضیه فرشاد ، 
اظهار کرد: حدود سه ماه ونیم پیش سازمان بهزیستی کشور، بخشنامه ای درباره وجود تعارض منافع 
در مسئولیت مدیران سازمان بهزیستی که همزمان با مدیریت خود یکی از مراکز تحت پوشش سازمان 
را به صورت خصوصی و غیردولتی اداره می کنند، صادر کرد.وی در خصوص جزییات این بخشنامه، 
تصریح کرد: براساس این بخشنامه که در مهرماه سال جاری صادر شد مدیران این سازمان باید بین 
مسئولیت سازمانی و یا اداره مرکز خصوصی که در چارچوب فعالیت های سازمان فعالیت می کنند 
یکی را انتخاب می کردند یعنی اگر ترجیح می دهند مدیر بمانند باید مراکز را به یک موسسه خیریه که از 
قبل مجوز داشته واگذار کنند. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در خصوص وضعیت بهزیستی استان 
پس از اباغ این بخشنامه، اظهار کرد: دو نفر از رؤسای بهزیستی در شهرستان های فاورجان و تیران 
و کرون به علت مشمول شدن در بخشنامه تعارض منافع از مدیریت ادارات بهزیستی استعفا داده 
و پست سازمانی آنها تغییر کرد همچنین پنج رییس شهرستانی هم مراکز خصوصی خود را تعطیل 

کردند تا  این افراد همچنان در پست مدیریتی باقی خواهند ماند.

صنایع، شهرداری، محیط زیست، شورای شهر و البته مردم همه به دنبال علت آلودگی گسترده هوای اصفهان هستند؛

همه به دنبال متهم!

اینکه چرا اصفهان تا همین چند سال پیش  پریسا سعادت
تنها برخــی از روزهایش آن هم به صورت 
مختصر و گذرا آلوده بود ولی حاال در ۳6۵ روز ســال به تعداد انگشتان 
دست هم هوای سالم ندارد، سوالی است که تقریبا همه مردم و البته 
مسئوالن در رأس امور به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند. پس از 
کش و قوس های فراوان و انداختن توپ به زمین صنعت و خودروهای 
تک سرنشین و حتی مصارف خانگی و معادن گچ و سیمان، گزارشی 
منسوب به دو دانشگاه بزرگ اصفهان از سوی شــورای شهر منتشر و 
صنعت به عنوان متهم ردیف اول آلودگی هوا معرفی شــد. البته سهم 
خودرو و سایر آالینده ها هم دست کمی از صنعت نداشت؛ اما نکته ای 
که در این گزارش به آن پرداخته می شود این است که تقریبا هیچ کدام 
از دســتگاه های طرف این گزارش که اتفاقا گفته می شود علمی و بر 
اساس پژوهش های دو ســاله صورت گرفته اســت مفاد آن را قبول 
ندارند، در نتیجــه هر کس راه خود را می رود و به شــیوه مورد نظرش 
تاش دارد آلودگی را مهار کند. در جدیدترین اظهار نظر رییس محیط 
زیست و HSE ســازمان صمت استان، در خصوص ســیاهه آلودگی 
اصفهان که بیشترین میزان آلودگی این شــهر را گردن صنعت استان 
انداخته اســت، می گوید: هنوز صحت و ســقم این سیاهه مشخص 
نیست و نمی شــود به اطاعات آن بسنده کرد و ســازمان صمت تنها 
اظهارنظرهایی را قبول می کند که توســط یک سیستم علمی همچون 

دانشگاه های معتبر استان رسما اعام شده باشــد.قباد نوری تاکید 
می کند: سیاهه آلودگی اصفهان از سوی ناظر هنوز مورد تایید قرار نگرفته 
و اعداد و ارقام آن هنوز محک رســمی نخورده است.وی با بیان اینکه 
می خواهیم مسئله آلودگی اصفهان حل شود؛ اما باید صورت مسئله را 
درســت مطرح کرد، تصریح می کند: باید در ســیاهه انتشار آلودگی 
اصفهان، سهم صنعت، خانوار، حمل و نقل و ... به طور جدا اعام شود؛ 
به عنوان مثال در تهران بعد از اعام این سیاهه مشخص شد که سهم 
خودروها به عنوان منابع آالینده متحرک باالست. در مقابل این اظهارات 
طی هفته های گذشته رییس ســازمان محیط زیست استان اصفهان 
اعام کرد، اصفهان آلوده ترین شــهر ایران بوده است. وی پس از این 
اظهار نظر که سر و صدای زیادی هم به پا کرد، گفته  که صنعت باید بهای 
آلوده کردن هوا را بپردازد. ایرج حشــمتی، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست اصفهان یادآور شــد: صنایع آالینده باید بتوانند از قانون یک در 
هزار اســتفاده کنند و نیز بخشــی از عوارض آالیندگی باید برای حفظ 
محیط زیست هزینه شود.وی تاکیدکرد: ما قصد توقف صنعت را نداریم 
اما سرباز توسعه پایدار هستیم که باید از نسل امروز و آیندگان حفاظت 
کنیم. وی البته به نقش خودروها و به خصوص موتور سیکلت ها هم در 
آلودگی هوا تاکید کرده است. در مقابل شهرداری به عنوان ضلع دیگر 
مدیریت شــهری بر توسعه راه ها به جای ســرمایه گذاری بر سیستم 
حمل و نقل عمومی تاکید  دارد. بدون شک کمبود و سطح پایین وسایل 

حمل ونقل عمومی از چالش های اصلی شهر اصفهان است؛ شهردار به 
تازگی از راه اندازی حلقه حفاظتی شــهر به عنوان یــک ابر پروژه برای 
کاستن از آلودگی هوای اصفهان صحبت کرده است. هر چند نوروزی به 
تداوم ســاخت و ســازها برای خط دوم مترو هم اشــاره داشت؛ اما 
همچنان خبری از افزایش خطوط اتوبوس و باال بردن کیفیت آنها برای 
تردد عمومی نیست.باید چاره ای برای محدود کردن آلودگی و باز کردن 
راهی برای تنفس مردم اندیشید که ابتدا مدیران باید به جای دراز کردن 
انگشت اتهام و رودررویی با هم مسئولیت ها را تقسیم کنند نه اینکه آن 
را بر دوش یکدیگر  بیندازند. ســازمان صنعت، معــدن و تجارت باید 
نسبت به محدودســازی فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی آالینده 
به ویژه کوره های گچ پزی و آجرپزی و معاونــت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان نیز نســبت به تقویت ناوگان عمومی حمل و نقل از 
جمله مترو اقدام کند.پلیس راهور نیز باید با اعمال قانون مانع از تردد 
خودروها و کامیون های دودزا و فاقد معاینه فنی در ســطح و حاشیه 
اصفهان و سایر شهرهای بزرگ استان شود و جهاد کشاورزی هم باید 
مانع آتش زدن مزارع شود و اداره گاز، مصرف بهینه سوخت در وسایل 
گرمایشی را به مردم تذکر دهد. در واقع تا زمانی که مدیران اصفهان به 
جای پذیرش مســئولیت به دنبال متهم هســتند، برنامه های کنترل 
آلودگی هوا تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و ســهم مردم تنها دود و 

آلودگی و آسمان خاکستری خواهد بود.

باید چاره ای برای محدود کردن آلودگی و باز کردن راهی 
برای تنفس مردم اندیشید که ابتدا مدیران باید به جای 
دراز کردن انگشت اتهام و رودررویی با هم مسئولیت ها را 

تقسیم کنند نه اینکه آن را بر دوش یکدیگر  بیندازند

با مسئولان

مزایده 
11/79 شــماره مزایده: 139804302121000036 ، تاریخ ثبت: 1398/11/7 ، آگهی 
مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالســه 9600353 ، تمامت شش دانگ پالک 
ثبتی 516 فرعی واقع در خمینی شهر 121 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی 
شهر بلوار شهید منتظری کوچه شماره 87)شهید محمد ابراهیم روح الهی( پالک 62 و 64 
کد پستی 8419734343 که حسب نامه شماره 139885602006007000- 1398/8/2 
ثبت اسناد خمینی شهر تمامت تمامت شش دانگ پالک مذکور به نام گوهر سلطان امیر 
یوســفی ورنوســفادرانی فرزند محمدکریم در صفحه 453 دفتر امالک جلد 463 ذیل 
شماره 101123 ثبت گردیده اســت ضمنا طی گواهی حصر وراثت بشماره 1072 مورخ 
1392/12/5 شورای حل اختالف شعبه 7 حصر وراثت خمینی شهر و طی فرم 19 مالیاتی 
بشــماره 192704 مورخ 92/12/22 آقای محمدعلی روح الهی ورنوسفادرانی فرزند آقا 
محمد تنها ورثه خانم گوهر سلطان امیر یوسفی ورنوســفادرانی میباشد و محدود است: 
شمااًل: در دو قسمت بطولهای 12/70 و 2/82 خط مستقیم مفروض به قسمتی که در مسیر 
کوچه قرار خواهد گرفت قسمت دوم پخی شکل است ، شرقًا: بطول 11/40 خط مستقیم 
مفروض به قسمتی که در مسیر کوچه منســده قرار خواهد گرفت ، جنوبًا: بطول 12/60 
دیواری است اشتراکی با پالک 145 باقیمانده ، غربًا: بطول 15/70 دیواری است به پالک 
146 که طبق نظر کارشناس مساحت عرصه 184/24 متر مربع و مساحت اعیانی حدود 
165 مترمربع و به صورت یک باب منزل مسکونی قدیمی با موقعت عرصه جنوبی شرقی) 
دو نبش( با دیوار باربر و سقف از تیرچوبی و آهن و آجر بصورت طاق ضربی کفهای داخلی 
و حیاط سیمان و موزاییک درب و پنجره های خارجی فلزی و آلومینیوم و دربهای داخلی 
چوبی سیستم گرمایشی بخاری گازی میباشــد پالک فوق دارای اشتراکات آب و برق و 
گاز بوده و قدمت اعیانی آن بیش از 40 سال است و بنا به اعالم بستانکار فاقد بیمه میباشد 
که ملکی گوهرسلطان امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند محمدکریم به موجب سند شماره 
222293 مورخ 1393/1/18 و سند شماره 231049 مورخ 94/12/6 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 73 شهر خمینی شهر استان اصفهان موضوع پرونده اجرایی کالسه 9600353 در 

رهن بانک کشاورزی شعبه مرکزی خمینی شــهر میباشد و به موجب گزارش کارشناس 
به مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون ریال )4/200/000/000( ریال ارزیابی شده است.
بدینوسیله شش دانگ پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 
9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 98/12/6 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از 
طریق مزایده حضوری به فروش می رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
 م الــف: 753986  نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک

 خمینی شهر 
ابالغ رای

11/82 مرجع رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 261/98 
شــماره و تاریخ دادنامه: 506-1398/10/12 خواهان: آقای عباس نادی فرزند امامقلی 
به نشانی فریدونشهر - خ امام- لباس فروشــی تایماز، خواندگان:  1- آقای محمدرضا 
رضایی فرزند اصالن به  نشــانی فریدونشهر روستای ســنگباران 2- خانم نگین رنجبر 
حمزه فرزند حمید به نشــانی گلپایگان - رباط سرخ- خ شــهید رجایی- گلستان هجده 
221، خواسته: درخواست انتقال سند خودرو، گردشــکار: به تاریخ 1398/10/12 جلسه 
شورای حل اختالف بتصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل و پرونده امر تحت نظر است با 
عنایت به محتویات و اوراق پرونده و نظریه اعالمی اعضای محترم اعالم ختم رسیدگی 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رای شورا: در 
خصوص دعوی آقای عباس نادی فرزند امامقلی به طرفیت 1- آقای محمدرضا رضایی 
فرزند اصالن 2- خانم نگین رنجبر حمزه فرزند حمید به خواسته الزام به انتقال سند رسمی 

خودرو پراید به شماره انتظامی ایران 23-352 ص 81 به انضمام مطلق خسارات وارده با 
عنایت به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه خواندگان علیرغم 
احضار در جلسه حاضر نشــده اند و صحت نقل و انتقال خودرو محرز می باشد، فلذا شورا 
 دعوای مطروحه را وارد  و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و مــواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و 
انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیــف اول نیز با توجه به 
اینکه سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم می باشد فلذا دعوی مطروحه بطرفیت نامبرده 
مستند به ماده 2 قانون آیین دادرســی مدنی مردود و قرار رد دعوا صادر و اعالم می شود. 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باشد و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه محترم عمومی حقوقی 

فریدونشهر خواهد بود. م الف:754606 شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر
ابالغ رای

11/83 کالسه پرونده:57/98 ، شماره دادنامه:153 -98/5/23 ، تاریخ رسیدگی:98/5/20، 
مرجع رسیدگی: شعبه دهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سیدمهدی عمادی 
پور جوآبادی به نشانی:خمینی شهر ؛ خوانده: داود ناظمی فرزند غالمرضا نشانی: اصفهان خ 
پروین خیابان فجر1 کوچه کمالی پ28 ، خواسته: مطالبه وجه چک بانک ملی ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سیدمهدی عمادی 
پور به طرفیت آقای داود ناظمی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 
ریال وجه حامل فقره چک به شماره 637250 سر رسید 97/11/5 عهده بانک ملی بانضمام 
خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 

مالحظه رونوشت مصدق چک با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/5/20 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 1/655/000 ریال در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 581787  ایمان بختیاری 

قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

11/80 شماره نامه :139885602033003229 چون تمامی ششدانگ یکباب حصار و 
طویله در کوی درب حمام پالک ثبتی 348 فرعی از 37 اصلی واقع در کشــه جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داود توکلی کشه و غیره 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز  شنبه مورخ 1398/12/24  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:753858 

علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

مدیر کل ســتاد مدیریت بحران اســتان اصفهان 

گفت: در اســتان اصفهان هیچ مــوردی از ابتا به 

ویروس کرونا گزارش نشده است؛ اما با این وجود 

امکانات الزم برای تمام استان پیش بینی شده تا 

در صورت بروز بیماری کرونا،آمادگی داشته باشیم.

منصور شیشــه فروش با بیان اینکه جلسه ای در 

خصــوص هماهنگــی و کنترل آخریــن وضعیت 

استان اصفهان در ارتباط با ویروس کرونا در ستاد 

مدیریت بحران استان اصفهان تشکیل شد، اظهار 

کرد: برای راهکارهای کنتــرل و مقابله با ویروس 

کرونا برنامه ریزی کردیم و دانشگاه علوم پزشکی 

و سایر دستگاه های ذی ربط در این جلسه حضور 

داشتند.

وی ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی و 

بخش های دیگر دربــاره ویروس جدیــد کرونا، 

رونــد بیماری زایــی ویروس و آخریــن وضعیت 

 بهداشــت جهانی در این زمینه توضیحاتی را ارائه

 دادند. 

مدیر کل ســتاد مدیریت بحران استان اصفهان با 

تاکید بر اینکه در اســتان اصفهان هیچ موردی از 

ابتا به کرونا ویروس ۲۰۱۹ گزارش نشــده است، 

خاطرنشــان کرد: توصیه هــای عمومــی وزارت 

بهداشــت و دانشگاه علوم پزشــکی این است که 

اولین و مهم ترین راه کار مقابلــه با کرونا ویروس 

۲۰۱۹ شست وشــوی دســت ها با آب و صابون و 

محلول های ضدعفونی حتما رعایت شود و امکانات 

و تدارکات الزم نیز برای تمام اســتان پیش بینی و 

در نظر گرفته شده است.وی با توضیح اینکه عاوه 

بر شســتن دســت ها موارد دیگر نیز باید رعایت 

شود، افزود: پوشــاندن دهان و بینی هنگام سرفه 

و عطسه، خودداری از تماس نزدیک با افرادی که 

عائم شدید آنفلوآنزا و سرماخوردگی دارند، پخت 

صحیح و کامل گوشــت و تخم مرغ، خودداری از 

تماس حفاظت نشده با حیوانات و ... نیز جزو سایر 

مراقبت هاست که اطاع رسانی و آموزش همگانی 

باید انجام شود.

شیشــه فروش تصریح کرد:  اعام هــر گونه خبر 

در ارتباط بــا ویروس کرونا  و پاســخگویی در این 

زمینه و بیان مباحــث علمی آن نیــز تنها به عهده 

دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان اســت و هرگز به 

شــایعات و منابع دیگر نباید توجــه و اعتماد کرد.

وی اضافــه کرد: تمــام ارگان هــا و بخش ها باید 

با هم همکاری و دســتورالعمل های مــورد نیاز و 

خودمراقبتی را به خصــوص در فضاهای عمومی 

اجــرا و رعایت کننــد، همچنین پایــش روزانه در 

سطح استان توسط دانشــگاه های علوم پزشکی 

اصفهان و کاشــان انجام خواهد شــد که برای آن 

 ســتاد پیشــگیری، کنترل و پایش تشکیل شده

 است.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان:

پایش روزانه ابتال به کرونا در استان اصفهان انجام می شود
کشف 10 میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان از توقیف انواع محموله های کاالی خارجی قاچاق بــه ارزش ۱۰ میلیاد ریال 
خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان با اشرافیت اطاعاتی و هوشمندی باالی خود از نگهداری انواع کاالهای خارجی در یک 
منزل مسکونی مطلع و بافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از انجام 
تحقیقات پلیســی، طی هماهنگی با مقام قضایی از منزل مذکور بازدید به عمل آورده که در نتیجه این 
عملیات محموله بزرگی از انواع کاالهای خارجی شامل شــامل لوازم خانگی ، پوشاک ، مواد خوراکی و 

آشامیدنی خارجی همگی فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف شد.

سوءاستفاده از شهروندان به عنوان حساب واسط
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت:در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر واریز وجه توسط 
فردی ناشناس به حساب وی و سپس برداشت غیر مجاز از آن و مسدودی حساب با شکایت مال 
باخته، رسیدگی به موضوع در دستور کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.سید مصطفی مرتضوی افزود: 
با توجه به اینکه در چنین مواقعی فرد کاهبردار با استفاده از کارت و حساب بانکی دیگران در فضای 
مجازی فعالیت می کند تا ردی از خود به جا نگذارد، کارشناسان پلیس فتا استعامات الزم را گرفته 
و متوجه شدند فرد مجرم چندین حساب را به عنوان حساب واسط مورداستفاده قرار داده است که 

سرانجام با یک کار علمی ویژه متهم اصلی شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

ناجا

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

مردم به شایعه ها در خصوص 
انتشار بیماری کرونا توجه نکنند

خبر روز

رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
گفت:مردم به شــایعه ها در خصوص انتشار 
بیماری کرونا توجه نکنند و مرجع رسمی برای 
اعام موارد ابتا وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی اســت.طاهره چنگیز  با اشاره 
به اینکه مــواردی که به عنوان مشــکوک نیز 
معرفی شده مرتبط با ویروس کرونا نیست، 
افــزود: امکانات بیمارســتانی در مواردی که 
نیازمند بســتری بیماران در بیمارستان باشد 
تدارک دیــده شــده است.دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان در صورت مشاهده و یا تایید 
موارد ابتا، این امر را به آگاهی همشــهریان 

می رساند.



مهاجم جدید تیم گل گهر توانسته در دو بازی که برای این تیم انجام داده، دو گل به ثمر برساند.یونس شــاکری که در نیم فصل دوم به گل گهر پیوست در دو بازی 
ابتدایی اش همراه این تیم با دو گل زده عملکرد خوبی داشته است. او هر دو گلش را در این دو بازی با ضربه سر به ثمر رسانده است. البته در بازی گل گهر برابر پارس 
جنوبی مهاجم جدید سیرجانی ها می توانست اولین گلش با پا را برای هم برای این تیم بزند، اما ضربه شاکری به تیردروازه خورده و بعد از برخورد به زمین بیرون 
آمد. هرچند گل گهری ها معتقدند که توپ در این صحنه از روی خط دروازه رد شده؛ اما کوپال ناظمی داور مسابقه و کمک هایش 
چنین نظری نداشتند و در نهایت شــاکری و گل گهر با همان یک گل از بازی بیرون آمدند.با توجه به جذب منشا و حضور چند 
مهاجم دیگر در تیم مثل مهرداد بایرامی و بهنام برزای، خط حمله گل گهر با ترافیک و تنوع جالبی مواجه شده است هرچند در 
دو بازی اول این تیم در نیم فصل دوم، فقط دو تا از موقعیت هایشــان  تبدیل به گل شد. نکته ای که درباره یونس شاکری می 
توان به آن اشاره کرد این است که او معموال وقتی در نیم فصل از تیمی به تیم دیگر می رود روند صعودی داشته است.گل گهر 

امیدوار است با گلزنی  مهاجمان با تجربه ای که دارد  با کسب امتیاز الزم در بازی های آینده بتواند در لیگ برتر ماندنی شود.

امید گل گهر  به طالع مهاجم جدید 
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مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان: 

آقای قلعه نویی، به فدراسیون فوتبال بگو نه!
 مدیرعامل باشــگاه ســپاهان اصفهان بار دیگر به صراحت اعالم کرد که این باشــگاه مخالف صد 
درصد حضور قلعه نویی در تیم ملی فوتبال ایران است. مســعود تابش گفت: دیگر خسته شده ام 
آنقدر که در مورد این موضوع صحبت کردم. باشگاه ســپاهان با جدایی سرمربی این تیم مخالف 
است و قلعه نویی هم در نشســت خبری قبل از بازی با فوالد اعالم کرد که اولویت اول، دوم و سوم 
او سپاهان اســت. قلعه نویی همچنین گفت که تصمیم برای حضور یا عدم حضورش در تیم ملی 
با مدیران اســت. البته او نگفت منظورش کدام مدیــران بوده ، اگر منظورش مدیران باشــگاه و 
هیئت مدیره است که ما مخالف صد درصد جدایی وی از سپاهان هستیم.وی ادامه داد: صراحتا 
این مورد را بار ها اعالم کردیم و طبیعی هم هســت که چنین نظری داشــته باشیم. تیم ما در جام 
حذفی و لیگ برتر مدعی قهرمانی اســت و بازی های لیگ قهرمانان آســیا هــم از یکی، دو هفته 
دیگر آغاز می شــود. ما هم باید در آســیا به عنوان نماینده ایران و یک تیم ملی حضور پیدا کنیم. 
مگر ممکن است با چنین شرایطی راضی به جدایی قلعه نویی شــویم. ضمن اینکه هم قلعه نویی 
و هم باشگاه سپاهان از همکاری با یکدیگر راضی هســتند. مگر خدایی نکرده حواس پرتی داریم 
که قلعه نویی را از دســت دهیم؟!تیم ما در شرایط سختی اســت و هر ۴ روز یک بار هم باید بازی 
برگزار کنیم. حاال اگر منظور قلعه نویی از تصمیم گیری مدیران، باشــگاه ســپاهان نبوده آن دیگر 
به ما ارتباطی ندارد. قلعه نویی با ســپاهان قرارداد دارد. هم ما و هم قلعه نویــی از همکاری با هم 
 راضی هستیم. او هم اعالم کرده اولویتش سپاهان است و می تواند یک »نه« ساده به فدراسیون 

فوتبال بگوید.

رکوردی جالب برای ذوب آهن در لیگ برتر
با حضور یک دروازه بان لبنانــی در چارچوب دروازه تیم ذوب آهن، تعــداد دروازه بان هایی که در 
این فصل در ایــن تیم بازی کردند به عدد ۴ رســید. اصفهانی ها که ابتدای فصل رشــید مظاهری 
سنگربان ملی پوش خود را از دست داده بودند، کار را با محمد باقری صادقی آغاز کردند. صادقی 
که در دیدارهای آسیایی این تیم عملکرد خوبی نداشت، در نخستین هفته لیگ برتر هم اشتباهات 
فاحشی مرتکب شد تا ذوبی ها در حالی که در خانه خود با ۲ گل از سایپا پیش افتاده بودند، ۳ بار 
دروازه شان باز شده و با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شوند.بعد از این بازی علیرضا منصوریان سرمربی وقت 
ذوب آهن قید استفاده از صادقی را زد و چارچوب دروازه اش را به یوسف بهزادی سپرد. بهزادی ۲۹ 
ساله نیز برای این تیم بازی هایی همراه با فراز و نشیب داشت و بعد از چند بازی جای خود را به یک 
ملی پوش جوان به اسم معراج اسماعیلی داد.هرچند عملکرد اسماعیلی در چارچوب دروازه ذوب 
آهن خوب بود؛ اما شکست سنگین و خانگی این تیم مقابل پرسپولیس باعث شد تا ذوبی ها به فکر 
استخدام یک دروازه بان خارجی بیفتند. مهدی خلیل، دروازه بان اهل کشور لبنان در نقل و انتقاالت 
زمستانی به ذوب آهن پیوست و با شروع نیم فصل دوم برای این تیم به میدان رفت تا وی چهارمین 
دروازه بانی باشد که برای سبز پوشان در این فصل بازی کرده باشد. ذوبی ها با چهار دروازبان در لیگ 

برتر رکوردی جالب به نام خود ثبت کردند.

بیرانوند، یکی از جذاب ترین خریدهای لیگ بلژیک
سایت بلژیکی sudinfo دروازه بان ایرانی تیم پرسپولیس را در بین جذاب ترین خریدهای لیگ این 
کشور لقب داد.علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس در آستانه پیوستن 
به تیم آنتورپ بلژیک قرار دارد. قرارداد او برای فصل بعد امضا شده ولی او هنوز آزمایشات پزشکی 
خود را انجام نداده اســت و به همین خاطر انتقال او قطعی نیست. با این حال اگر همه چیز خوب 

پیش برود او برای سه فصل به فوتبال بلژیک خواهد رفت.

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان اصفهان و فوالد خوزستان؛

 برد شیرین در نقش جهان

رییس کمیته فنی واترپلوی فدراسیون آسیا درباره 
شرایط لیگ برتر واترپلوی ایران گفت: اضافه شدن 
تیم هایی مثل پرسپولس اعتبار و وزنه ای است که 
می تواند به رشد لیگ کمک کند، لذا امسال لیگ یک 
شرایط بهتری نسبت به دوره های قبل دارد. یکی از 
مشــکالتی که لیگ ما در دوره های قبل نســبت به 
لیگ های کشــورهای خارجی داشت، سطح پایین 
لیگ از نظر تمرینات و مسائل فنی بود که به تیم ملی 
هم لطمه می زد. خسرو امینی افزود: خوشبختانه 
در این دوره لیگ  باشگاهی ما بهتر شده و تیم ملی 
تنها در مقاطعی خاص بازیکنان مد نظرش را جمع 
می کند؛ اما در دوره های قبل این مشکل را داشتیم 

که وقتی مربیان تیم های باشــگاهی ما بازیکنان 
خود را در اختیار تیم ملی می گذاشــتند، سطح تیم 
ملی پایین تر می آمد چون سطح تمرینات در لیگ 
پایین تر از ســطح تیم ملی بود. خوشــحالم که در 
فصل جاری لیگ این مشــکل تا حد زیای برطرف 
شده اســت.رییس کمیته فنی واترپلوی آسیا، با 
بیان اینکه باید به رشته های دیگر به جز فوتبال نیز 
بها داده شــود، توضیح داد: همــه ورزش ایران در 
فوتبال خالصه شده و این مســئله فوتبال در یکی 
دو هفته اخیر هــم واقعا عجیب بود. بــرای اینکه 
تیم های ما در لیگ با خارجی ها مســابقه بدهند یا 
نه چقدر حرف های بدون ســند گفته شد. چندین 

روز متناقض حرف زدند، اما در آخر هم قبول کردند 
بازی کنند. حتی مسئوالن رســانه ها هم می گویند 
که مدیران فوتبال حقیقت را نمی گویند. وی تاکید 
کرد: دوست دارم درد دل خود را بگویم، اگر یک دهم 
فوتبالی که شرایطش هم چندان مناسب نیست، به 
سایر رشته ها از جمله بســکتبال، والیبال، واترپلو، 
کشتی و ... توجه شود، قطعا شاهد پیشرفت های 

چشم گیر خواهیم بود.

رییس کمیته فنی واترپلوی آسیا: 

ورزش ایران در فوتبال خالصه می شود!

چهره روز

»بوفون« آماده مذاکره با باشگاه یوونتوس درباره آینده 
مدیر برنامه های جیان لوئیجی بوفون، سیلوانو مارتینا اعالم کرد دروازه بان کهنه کار ایتالیایی در ماه مارس 
با مدیران باشگاه یوونتوس مذاکراتی درباره آینده خود در این باشگاه انجام خواهد داد.بوفون ۴۲ساله 
بعد از دوران یک فصل حضورش در پاری 
ســن ژرمن دوباره به یوونتوس بازگشته 
و با بیانکونری قراردادی یک ســاله امضا 
کرده است. او از رکورد پائولو مالدینی برای 
بیشترین تعداد بازی باشگاهی عبور کرده 
و در فصل جــاری در رقابت های مختلف 
برای یوونتوس ده بار به میدان رفته است.

مدیر برنامه های بوفــون در این باره گفت: 
»نمی دانم جیان لوئیجی چه کار خواهد کرد. 
ما در اواخر ماه مارس با باشــگاه مذاکره 
می کنیم و آن زمان مشخص خواهد شد که آینده برای بوفون چه خواهد بود«.ایجنت دروازه بان کهنه کار 
ایتالیایی در ادامه گفت: جیان لوئیجی راضی و خوشحال است. او ۴۲ سال سن دارد ولی وقتی می بینم 
با وجود این سن و سال اینقدر عالی کار می کند و ســالم و سالمت است این نشان می دهد که او خیلی 
خوب از خودش مراقبت کرده است. بوفون سال ها پیش گفته بود که در ۳۲سالگی فوتبال را کنار می گذارد 
و من به او گفته بودم که صبر کند و ببیند گذر زمان چه خواهد کرد. او یک فصل عالی را در پاریس گذراند 

و حاال به یووه برگشته است.

مورینیو:

 »اریکسن« به من گفته بود در تاتنهام نمی ماند
ژوزه مورینیو، سرمربی تاتنهام درباره دالیل جدایی کریســتین اریکسن، ستاره دانمارکی تاتنهام و 
انتقال او به اینتر توضیحاتی داده و می گوید بالفاصله بعد از آنکه او به جای مائوریسیو پوچتینو سکان 
هدایت اسپرز را به دست گرفته بوده اریکسن به او شخصا گفته که قصد ندارد قراردادش با تاتنهام را 
تمدید کند.اریکسن این هفته با قراردادی ۲۲میلیون دالری راهی اینتر شد تا به دوران حضور هفت 
ساله خود در تاتنهام پایان دهد. اریکسن در تابســتان آینده بازیکن آزاد می شد و مورینیو می گوید 
زمانی که او تازه به تاتنهام آمده بوده، مشــخص بوده که اریکســن تصمیم خودش را گرفته و قصد 
جدایی دارد.مورینیو در این باره گفت:مــا از خیلی وقت پیش می دانســتیم. البته به خاطر توافق 
اخالقی ای که با اریکسن داشــتیم این را مطرح نکردیم ولی من از همان روز اولی که به این باشگاه 
آمدم او به من گفت که قصد ندارد قراردادش را تمدید کند.سرمربی تاتنهام در ادامه گفت: ولی آقای 
دنیل لوی، رییس باشگاه ما این مسئله را خیلی خوب و هوشمندانه مدیریت کرد. البته حاضر بودم 
حتی اگر بازیکنی در اختیارم باشد که انگیزه زیادی ندارد ولی حرفه ای عمل می کند و برای باشگاه 

احترام قائل است با او کارکنم.

خرید بزرگ برای تیم »ژاوی«
مهاجم سرشناس پارمای ایتالیا که سابقه بازی کردن در آرسنال و رم را هم در کارنامه دارد رسما به 
السد پیوست.السد با هدایت ژاوی یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی در لیگ ستارگان 
قطر و همچنین فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.السد که در خط حمله خود مهاجم بزرگی 
مثل بغداد بونجاح را در اختیار دارد، یک بازیکن سرشــناس آفریقایی دیگر را جذب کرد.ژروینیو، 
مهاجم پارمای ایتالیا که سابقه بازی کردن در آرســنال و رم را هم در کارنامه دارد با باشگاه السد به 
توافق نهایی رسید.باشــگاه پارما این انتقال را به صورت رســمی تایید کرد تا ژروینیو، شاگرد ژاوی 

هرناندز شود.السد حریف سپاهان در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

فوتبال جهان

نایب قهرمان کشتی آزاد جهان:

 همچنان برای المپیک 
می جنگم

 نایب قهرمان کشــتی آزاد جهان در حاشــیه 
اردوی تیــم ملی کشــتی آزاد گفت: از ســه 
اردوی اخیر تیم ملی در کنار دیگــر آزادکاران 
مشغول تمرین هســتم. روند بهبودی خوبی 
دارم و همچنــان حرکت درمانــی و تمرینات 
اســتقامتی و هوازی و قدرتی را در دستور کار 
دارم. خوشــبختانه ۷۰ درصد از مسیر درمان 
را پشت سر گذاشــته ام و به زودی می توانم 
دوباره وارد مرحله جدی تمرینات شوم.علیرضا 
کریمی تصریح کرد: وضعیت زانوی مصدومم 
خیلی بهتر شده و میزان درد و مشکالت قبلی 
تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. همین 
موضوع باعث شده تا با انگیزه و اراده بیشتری 
تمرین کنم و بتوانــم در اردوهــای بعدی به 
وضعیت ایده آل برســم.دارنده دو مدال برنز 
رقابت های جهانی در پایان ادامه داد: همچنان 
به حضور در المپیک امیدوارم و از نظر وزنی و 
جسمی هم مشکل خاصی ندارم. مصدومیت 
من به زودی برطرف می شــود و مطمئنا می 
توانم تمرین سنگین و جدی خود را آغاز کنم. 
انگیزه باالیی برای رســیدن به المپیک دارم 
و همچنان بــرای هدفم مــی جنگم. همین 
موضوع باعث شــده روند درمانــی من نیز با 
تکیه بر همین روحیه و انگیزه، سرعت خوبی 
داشته باشد.تیم ملی کشتی آزاد ایران تا زمان 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا باید در دو 
اردوی آماده سازی حضور یابد. نخستین اردو 
که از روز دوم بهمن ماه آغاز شده، تا فردا ادامه 
دارد. سپس اردونشینان تیم ملی بعد از یک 
استراحت کوتاه از روز ۱۸ بهمن وارد دومین اردو 
خواهند شد و تا زمان اعزام به قهرمانی آسیا به 

تمرین خواهند پرداخت.

در حاشیه
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وز عکس ر

 مدافع بلغاری 
با پیراهن آبی

 نیــکالی بــودوروف پس از 
پشت سر گذاشتن تست های 
پزشــکی و توافقات نهایی با 
مدیــران اســتقالل، همــراه 
با سرپرســت این باشگاه در 
 آییــن مراســم پیراهن خود 

شرکت کرد.

کسب سه امتیاز شیرین حاصل کار طالیی پوشان نصف جهان در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور بود. شاگردان امیرقلعه نویی که با تساوی مقابل تیم ماشین   سمیه مصور
سازی تبریز از کسب دو امتیاز حیاتی بازمانده بودند درحالی مقابل تیم فوالدخوزستان صف آرایی کردند که برای حفظ جایگاه شان در جدول رده بندی چاره ای جز پیروزی در این 
دیدار نداشتند. سپاهان در این دیدار خیلی زود به گل رسید تا با خیال راحت ادامه بازی را پشت سر بگذارد. این دیدار در نهایت با پیروزی دو بر یک طالیی پوشان به پایان رسید تا آنها با کسب 35 امتیاز در رده 

دوم جدول رده بندی باقی بمانند. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری این دیدار:

ســپاهانی ها در شــرایطی سه امتیاز 
حیاتی دیدار با تیم فوالد خوزستان در 
چارچوب هفته هجدهم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشور را به حساب خود واریز 
کردند که این پیروزی، نهمین برد آنها در این 
دوره از مسابقات بود. شاگردان امیرقلعه 
نویی که با شکست ســنگین مقابل تیم 
صنعت نفت آبــادان راهــی تعطیالت 
زمستانی شــده بود در آغاز دور برگشت 
رقابت های لیگ نیز به نتیجه ای بهتر 
از تساوی دست نیافتند تا فاصله شان 
با صدر جدول زیاد شود؛ اما در دومین 
هفته توانستند بار دیگر رنگ پیروزی را 
ببینند، آن هم در دیداری که یک سرو 
گردن از شاگردان نکونام باالتر بودند و 
موقعیت های گل زیادی را از دســت 

دادند.

سپاهان و فوالدخوزستان در شرایطی برابر هم صف آرایی کردند که پیش تر از این مسابقه، سه 
مرتبه امیرقلعه نویی و جواد نکونام در کسوت مربی با هم مالقات کرده بودند که ۲ شکست و 
یک تساوی سهم نکونام بود. در این دیدار نیز نکونام نتوانست مقابل ژنرال چیزی برای گفتن 
داشته باشد تا تیمش تن به نتیجه شکست دو بر یک در نقش جهان بدهد. نکونام در نشست 
خبری بعد از بازی از خجالت سرمربی سپاهان در آمد و با توجه به  صحبت های مطرح 
شده درباره ســرمربی گری قلعه نویی در تیم ملی به او کنایه زد و گفت: امیدوارم فوتبال 

ایران به پنج سال قبل باز نگردد.

محمد محبی در دیدار برابر فوالدخوزستان 
چهارمین گل فصلــش را ثبت کرد.محبی 
که در نیم فصل اول توانست نمایش های 
بسیار خوبی برای سپاهان داشته باشد 

و برخالف انتظارات به ترکیب اصلی تیم ملی 
نیز در دو دیدار برابر بحرین و عراق رسید، 
با شــروع نیم فصــل دوم رقابت ها 
و پس از اینکه در مقابل ماشــین 
ســازی از روی نیمکت کارش را 
به دلیل خســتگی و حضور در 
ترکیب تیم امید شــروع کرد، 
در دیدار برابر فوالدخوزســتان 
ســیزدهمین حضــورش را در 
ترکیب اصلی تجربه کرد.محبی 
که به عنوان وینگر راست در ترکیب 
طالیی پوشان به میدان رفته بود، در طول بازی 
بارها مدافعان فوالدخوزستان را چه در حمله و 
چه در بخش دفاعی آزار داد و در برتری ۲ بر یک 
ســپاهان مقابل میهمانش، زننده زیباترین گل 
بازی شد.بازیکن جوان سپاهان که حاال یکی از 
محبوب ترین بازیکنان سپاهان در نقش جهان 
شده است، پس از گلزنی به سمت سکوها رفت و 

گلش را تقدیم به هواداران تیم کرد. 

کی روش استنلی، مهاجم سرزن تیم سپاهان خیلی زود در این دیدار تیمش را صاحب گل کرد تا 

آمار گلزنی خود در این فصل از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور را به عدد ۷ برساند. کی روش که 

در فصل گذشته مسابقات لیگ نمایش قابل توجهی از خود ارائه  داده و عنوان گلزن ترین بازیکن 

هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را از آن خود کرده بود در این فصل هنوز نتوانســته در حد و 

اندازه های سابق خود ظاهر شــود؛ اما با تمام این وجود هنوز بهترین گلزن سپاهانی ها 

محسوب می شود. مهاجم گلزن طالیی پوشان هم چنین با گلی که در این دیدار زد اولین 

بازیکن این دو تیم لقب گرفت که در دیدارهای رودررو موفق به زدن سه گل شده است.
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استاندار اصفهان:

ریشه های بروز انقالب، مادی نبوده است
استاندار اصفهان در آیین نمادین نواختن گلبانگ انقالب در دبیرستان فرهنگ اصفهان اظهار کرد: 
این انقالب با وجود تهدیدات نظام های استکباری، دستاوردهای عظیمی به همراه داشته که بیانگر 
توجه خاص الهی است.عباس رضایی اظهار داشت: هرچند که این انقالب به هیچ وجه قابل مقایسه 
با سایر انقالب ها همچون انقالب فرانسه و روسیه نیست ولی نسل جوان می توانند ریشه ها و علل 
به وجود آمدن آن را مطالعه و بررسی کنند.استاندار  اصفهان با بیان اینکه معیارها، اهداف و آرمان های 
انقالب اسالمی با سایر انقالب ها بســیار متفاوت است، افزود: این انقالب همچون سایر انقالب ها 
دارای یکســری ویژگی های عمومی و بخشی ویژگی های خاص خود اســت.وی با اشاره به پدید 
آمدن انواع انقالب های صنعتی، کشاورزی، علمی و عقیدتی گفت: انقالب اسالمی تنها انقالب الهی 
است که ریشه های بروز آن به هیچ وجه مادی نبوده اســت.رضایی تصریح کرد: بنیانگذار انقالب 
نیز به هیچ عنوان با دیگر رهبران انقالب ها در جهان قابل قیاس نیست.وی به دانش آموزان توصیه 
کرد که با استفاده از تحقیقات و مطالعات نظریه پردازان و جامعه شناسان، تعریف انقالب، ماهیت 
انقالب های بزرگ و دستاوردهای آن را مطالعه و مقایسه کنند.استاندار اصفهان افزود: می توان علل 
بروز و ظهور سه انقالب بزرگ دنیا شامل انقالب فرانسه، روســیه و ایران را را بررسی و مقایسه و از 

وضعیت اقتصادی، نظامی  قبل از انقالب اطالع حاصل کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

توزیع مسافران نوروزی در همه مناطق اصفهان ضروری است
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت های موجود و دارا بودن 
ویژگی های اقلیمی متفاوت و خاص باید مسافران نوروزی در همه مناطق این استان گردشگرپذیر 
توزیع شود.حجت ا... غالمی در سومین جلسه ستاد اجرای خدمات سفر نوروزی استان در سالن 
اجتماعات استانداری افزود: با توجه به اینکه گردشگری اولویت اول این استان است از این رو باید 
از بازه سفرهای نوروزی برای رونق اقتصادی اســتفاده کنیم.وی تصریح کرد: قبل از آغاز سفرهای 
نوروزی باید مقدمات فعالیت ها را فراهم  آوریم تا با آغاز سفرها حداکثر استفاده و بهره را ببریم که 
الزمه آن جذب و ساماندهی سفرهاســت.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه 
داد: نباید به گونه ای عمل کنیم که اصفهان به عنوان چهارراه عبوری باشــد بلکه باید ماندگاری سفر 
)حداقل یک هفته( را برنامه ریزی کنیم.غالمی با بیان اینکه باید بسته هایی از پروژه های خاص را 
برای شهرستان ها داشــته باشیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم امســال با توانمندی ها و جاذبه های 
خاص موجود در شهرســتان توزیع ســفر صورت بگیرد که اصفهان را هرچه بیشتر در بازه سفرهای 
نوروز  معرفی کنیم.وی با اشــاره به موضوع ایمنی سفرها، گفت: اگر ســفرها ایمن نباشد سابقه و 
رزومه نامطلوب از ایمنی سفر در سطح اســتان خواهیم داشت که جلسه ایمنی سفر برگزار و ۱۴ بند 
 اساسی در راستای ایمنی سفر از وسایل حمل و نقل عمومی تا راه آهن و سواری های شخصی در نظر 

گرفته شد.

 پیش بینی تحقق 8۵ درصدی بودجه شهرداری اصفهان
 تا پایان امسال

رییس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه»اینجا اصفهان« اظهار 
کرد:میزان افزایش بودجه سال ۹۸ نسبت به ســال ۹۷ به میزانی بود که اکثر افراد پس از مالحظه این 
بودجه دستیابی به آن را مشکل و یا بعضا غیرمحتمل می دانستند؛ اما با میزان تحقق درآمدها تا پایان دی 
ماه ۹۸ در برخی مناطق و برخی ردیف های بودجه بیش از ۸۰ درصد تحقق پیدا کرده است.فتح ا... معین با 
بیان اینکه در مدت باقی مانده از سال نیز پیش بینی می شود که بودجه بیش از ۸۵ درصد تحقق پیدا کند، 

افزود: این امر موفقیت بسیار خوبی است که برای مردم شهر اصفهان ایجاد شده است.

گشایش نمایشگاه عکس تخصصی صنایع دستی در اصفهان
معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان گفت: در نمایشــگاهی که در نقش خانه هنرهای ســنتی اصفهان برپا شده ۴۱ 
عکس تخصصی صنایع دســتی از آثار فاخر هنرمندان صنایع دســتی به نمایش در آمده اســت.

جعفر جعفرصالحی افزود: این تصاویر از هنرهای شاخص صنایع دستی اصفهان شامل: قلم زنی، 
فیروزه کوبی، طالکوبی، نساجی سنتی، نمد، سفال، میناکاری و پاپیه ماشه است که دارای نشان 
بین المللی و نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی است.وی گفت: این نمایشگاه در ایام دهه مبارک 
فجر از ۱2 تا 22 بهمن ، از ســاعت ۱۰ تا ۱6 پذیرای هنردوستان است.اســتان اصفهان با 2۵۰رشته 
 صنایع دســتی بیش از یک ســوم صنایع دســتی وهنرهای ســنتی جهان را به خود اختصاص 

داده است.

حال و روز عجیب آرامگاه یکی از مشاهیر اصفهان؛

مقبره بدون متولی

تخریب بناهای تاریخی و ارزشــمند این              نرگس طلوعی
روزها به پای ثابت بسیاری از محله های 
تاریخی اصفهان تبدیل شده است، بناهایی که هر کدام یادگار دورانی از 
تاریخ پر فراز و نشیب این شهر هســتند؛ اما در اثر غفلت و بی توجهی 
مسئولین امر در معرض ویرانی قرار گرفته و هر لحظه بیم آن می رود که 
آن بنا از هم فرو بریزد و بخشــی از هویت دیار گنبدهای فیروزه ای را با 
خود به زیر خروارها خاک ببرد. مقبره کمال الدین اسماعیل یکی از این 
بناهاست که اگر گذرتان به محله جویباره، اصلی ترین هسته اولیه شهر 
افتاده باشد حتما با آن روبه رو شده اید، مقبره ای که این روزها وضعیت 
نابه سامانی داشــته و رییس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان 
بهبود وضعیت آن را خارج از توان این مجموعه دانســته و خواســتار 
 همکاری شــهرداری و میراث فرهنگی در مرمت و باز ســازی این بنا

 شده است.
مقبره کمال الدین اسماعیل متعلق به آخرین قصیده سرای بزرگ ایران 
در حمله مغول اســت که در گیرودار هجوم و قتل عام آنها کشته شده 
است، شاعری که پدرش نیز از شــاعران به نام قرن ششم هجری بود. 

کمال شاعری نامی در عصر خود بود و به او خالق المعانی نیز می گفتند 
دلیلش هم این بود که  بــه  گفته بزرگان و اهل فن در شــعر او معانی 
باریک نهفته است که بعد از چند نوبت که مطالعه کنند، ظاهر می شود. 
کمال الدین اسماعیل به استادی و مهارت درآوردن معانی دقیق شهرت 
وافر داشت.  مقبره این شاعر پرآوازه امروزه در خیابان کمال واقع شده؛ 
مقبره ای که به گفته رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان 

حال و روز خوبی ندارد.
حجت االسالم و المسلمین اصغر توسلی درباره وضعیت نابه سامان این 
مقبره می گوید: اوضاع مقبره کمال اسماعیل آنقدر نامناسب است که 
حتی فاقد آب است و از نظر موقعیت جغرافیایی در یک پارک قرار دارد 
که هر لحظه احتمال دارد در معرض تخریب قرار گیرد. ما مجبوریم این 
مقبره را برای بازدید عالقه مندان این شاعر آیینی فقط روز ها بازگشایی 
کنیم؛ مقبره کمال اسماعیل از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱6 برای بازدید 

عموم باز است و بعد از آن به خصوص در شب  بسته است.
رییس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان می افزاید: مقبره کمال 
اسماعیل فاقد متولی است و تنها کاری که ما می توانستیم انجام دهیم 

کلید مقبره کمال اســماعیل را به یکی از همسایگان این مقبره تحویل 
دادیم تا هر روز آن را غبار روبی کند و بر آن نظارت داشــته باشد ؛ مقبره 
کمال اسماعیل در انتهای بوستان قراردارد و همجوار امالک شهروندان 
ساکن این محله اســت و نمی شــود به راحتی برای تغییر کاربری آن 
تصمیم گرفت و به دلیل موقعیت جغرافیایی نامناسب و هزینه سنگین 

تا کنون بالتکلیف مانده است.
وی ادامه می دهــد: ابتدا باید یک خادم برای مقبره کمال اســماعیل 
تعیین و به تجهیزات آبرســانی مجهز شــود، اوقاف اصفهان در تالش 
است این موضوع هر چه سریع تر رفع شــود. در اسرع وقت ما نامه ای 
به اداره کل میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی اصفهان برای 
هماهنگی های الزم ارسال می کنیم و امیدوارم تا این کار به نتیجه برسد.

حجت االسالم و المسلمین توسلی  تصریح می کند: ما تالش می کنیم 
با برگزاری جلسات مشــترک با اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان و شهرداری منطقه ۳ اصفهان هر چه سریع تر مشکالت مقبره 

کمال اسماعیل رفع و وضعیت آن بهبود پیدا کند.

با مسئولان

مفاد آراء
11/84 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 3554 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي سیدعلي موسوي به شناسنامه 
شماره 2591 كدملي 1282774204 صادره اصفهان فرزند سید محمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 157/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 23666 فرعي از 5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 3671 مورخ 98/09/28 هیات اول خانم عذرا زارع چاوشي كکناني به 
شناسنامه شماره 1069 كدملي 1284542386 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 115/91 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3065 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 3508 مورخ 98/09/14 هیات اول خانم فاطمه بیگم دهقاني چم پیري 
به شناســنامه شــماره 5 كدملي 6209848664 صادره باغ بهادران فرزند محمد تقي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/30 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 197 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 3665 مورخ 98/09/28 هیات اول آقاي  بهزاد شــهریاري خیرابادي 
به شناسنامه شــماره 29 كدملي 6339805213 صادره فرزند جان محمد بر ششدانگ 
یکباب خانه بــه مســاحت 116/90 مترمربع مفــروزی از  پالك شــماره131 فرعي 
از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مــع الواســطه از طرف آقــای محمد صــادق ناظردســتجردی خریداری 

شده است.
5- رای شماره 3540 مورخ 98/09/19 هیات اول آقاي رضا رباني اصفهاني به شناسنامه 
شــماره 736 كدملي 1284504727 صادره اصفهان فرزند نصراله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 3541 مورخ 98/09/19 هیــات اول خانم مهین لقائــي خولنجاني به 

شناسنامه شماره 14 كدملي 5419421704 صادره مباركه فرزند حسن بر  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 2947 مورخ 98/08/11 هیات اول خانم سهیال امامي نژاد به شناسنامه 
شــماره 1771 كدملي 1285658140 صادره اصفهان فرزند سیدحســن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 59/8 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 1056 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 3202 مورخ 98/08/27 هیات اول خانم مریم صفار قمبواني به شناسنامه 
شــماره 16660 كدملي 0059557397 صادره تهران فرزند حســینقلي بر ششــدانگ 
یکبابخانه دو طبقه  به مســاحت 99/90 مترمربع مفروزی از  پالك شماره2918 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شماره 3399 مورخ 98/09/07 هیات اول آقاي اســماعیل تركي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 4623134482 صادره فرزند مهدیقلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسین 

مصدق خریداری شده است.
10- رای شــماره 3812 مورخ 98/10/05 هیات اول آقاي ســید حبیب اهلل هاشمي به 
شناسنامه شماره 17 كدملي 5659593828 صادره اصفهان فرزند سیدحسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 104 مترمربع مفروزی از پالك شماره 384 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11-  رای شــماره 3509 مورخ 98/09/14 هیات اول خانم مهري فرخي به شناســنامه 
شماره 28009 كدملي 1282206567 صادره فرزند حسین بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان تجاری به مساحت37/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره315 فرعي 
از4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12-  رای شماره 3510 مورخ 98/09/14 هیات اول آقاي حبیب اله شهبازي به شناسنامه 
شماره 444 كدملي 1289481441 صادره فرزند عبد الرضا بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان تجاری به مساحت37/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره315 فرعي 
از4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13-  رای شــماره 3511 مــورخ 98/09/14 هیــات اول آقاي عبدالرضا شــهبازي به 
شناســنامه شــماره 268 كدملي 2539582818 صادره اقلید فرزند محمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت37/83 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره315 فرعي از4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 3542 مورخ 98/09/19 هیات اول آقاي محمد جمالي دنبه به شناسنامه 
شماره 16149 كدملي 1282630776 صادره فرزند غالمعباس بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 308 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
15- رای شماره 2908 مورخ 98/08/04 هیات اول مالکیت آقاي مسعود نوروزي نژاد به 
شناسنامه شماره 22853 كدملي 1970230843 صادره مسجد سلیمان فرزند علي جمعه 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 162 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه حاج محمد حســین كازرونی 

خریداری شده است.
16-  رای شــماره 2907 مورخ 98/08/04 هیات اول خانم مهرنوش رحیم پور بیرگون 
به شناســنامه شــماره 2281 كدملي 4818860832 صادره شــیراز فرزند حسن بر سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 162 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجــب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه حاج محمد حســین كازرونی 

خریداری شده است.
17- رای شماره 3793 مورخ 98/10/04 هیات اول آقاي اصغر حجتي زاده به شناسنامه 
شــماره 21 كدملي 1288687192 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 88/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای عباس ایمانی خریداری شده است.
18-  رای شــماره 4179 مورخ 98/10/29 هیات اول آقاي غالمرضا پیرزاده كوپائي به 
شناسنامه شماره 1224 كدملي 1288849044 صادره اصفهان فرزند عباسعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3738 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19-  رای شــماره 4180 مورخ 98/10/29 هیات اول خانم بتول فرزین دســتجردي به 
شناسنامه شماره 381 كدملي 1288907168 صادره اصفهان فرزند قدیرعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3738 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 3950 مورخ 98/10/15 هیات اول خانم زهرا موسوي به شناسنامه شماره 
121 كدملي 5129554604 صادره دهاقان فرزند سید یحیي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 102/75 مترمربع  مفروزی از پالك شــماره40 فرعي از3074 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.

21-  رای شــماره 4204 مورخ 98/11/01 هیات اول آقاي احمد مختاري به شناسنامه 
شماره 152 كدملي 6209678092 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 313 مترمربع مفروزی از پالك شماره 25 فرعي از 3070 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
22-  رای شــماره 3960 مــورخ 98/10/15 هیات اول آقاي عبدالمجید كلیشــادي به 
شناسنامه شــماره 981 كدملي 1288846614 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بر4/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99/5 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4507 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23-  رای شماره 3962 مورخ 98/10/15 هیات اول خانم ناهید نعمتي به شناسنامه شماره 
680 كدملي 1291171401 صادره اصفهان فرزند هاشم بر1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 99/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4507 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شماره 4156 مورخ 98/10/26 هیات اول  آقاي مهدي صحرایي به شناسنامه 
شــماره 1404 كدملي 1289220824 صادره فرزند ماشاهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 123/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

اسداله ملك محمدیان دستجردی خریداری شده است.
25- رای شماره 3667 مورخ 98/09/28 هیات اول آقاي سیدنصراله حسیني وردنجاني به 
شناسنامه شماره 36 كدملي 4622806185 صادره وردنجان فرزند سیدرحمن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 297/96 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای غالمحسین دهقان خریداری شده است.
26- رای شــماره 4148 مورخ 98/10/26 هیــات اول آقاي تورج مقدم به شناســنامه 
شــماره 1615 كدملي 1289472297 صادره فرزند عبداهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت109 مترمربع مفروزی از پالك شــماره25983 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27-  رای شــماره 3984 مورخ 98/10/17 هیات اول آقاي جهانگیر كریمي احمدآبادي 
به شناسنامه شــماره 273 كدملي 5418707000 صادره مباركه فرزند گل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 186/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 66 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم محترم سخنی دستجردی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

م الف: 756602 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

جشنواره سرود گروهی پایگاه های بسیج اســتان اصفهان، در سه مرحله 
شــهری، منطقه ای و استانی در سال جاری برگزار شــد؛ محوریت اجرای 
گروه های سرود، انقالب اسالمی، دفاع مقدس، وطن و ائمه اطهار)ع( بود.

مراسم اختتامیه این جشنواره شامگاه جمعه با حضور مسئوالن فرهنگی 
سپاه پاسداران در سالن آمفی تئاتر ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( 
برگزار شــد.معاون فرهنگی ســازمان بسیج مســتضعفین در اختتامیه 
جشنواره سرود گروهی پایگاه های بسیج اصفهان اظهار داشت: سرود زبان 

فطرت و احساس و نعمت بزرگ  خداوند به انسان است.سردار عبدالرضا 
آزادی با اشاره به پیشــینه نغمه های انقالبی بیان کرد: روز ۱2بهمن ۵۷ در 
مراسم استقبال مردم از امام )ره( سرود »خمینی ای امام« توسط گروهی 
از مردم اجرا شد؛ سرود مولود این انقالب اســت و مردم توانستند با زبان 
سرود خواسته های خود را بیان کرده، از امام خود استقبال کرده و از شهیدان 
تجلیل کنند.وی ادامه داد: این نغمه ها در دوران دفاع مقدس پشتوانه ای 
دلگرم کننده برای رزمندگان بود و امروز هم بیان کننده احساس انسان ها و 

فطرت پاک جوانان ماست؛ نوجوانان با زبان هنر که زبان فطرت و احساس 
است، می توانند بسیاری از مفاهیم غیرقابل وصف را به دل ها منتقل کند.

معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین سرود را عامل مقابله با دشمن 
دانست و عنوان کرد: امروز نوجوانان با سرودهای انقالبی خود در سنگر مقدم 
مقابل دشمن هستند چراکه علیه استکبار و ظلم سرود می خوانند؛ این زبان 
زود بر فطرت ها و دل ها اثر می گذارد و دشمن را شکسته و می تواند انقالب 

اسالمی را در سطح جهانی منتشر کند.

معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین:

 زبان هنر، راهی برای بیان و انتشار چهره ماندگار  اسالم و انقالب است
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همه مــا مــی خواهیــم برای  مهسا احمدی
استعدادها، هوش و شخصیت 
درخشان مان مورد قدردانی قرار بگیریم؛ اما زمانی که شروع به 
تکیه بر آنچه که دیگران در مورد ما فکر می کنند، می کنیم و عقیده 
آنها را در محوریت قرار می دهیم، به دردسر می افتیم و شروع به 
دوختن زندگی روی انتظارات دیگران می کنیم. هنگامی که به 
دیگران اجازه می دهیم تصورات شان را بیان کنند  و بگویند چه 
درکی از ما دارند، آنچه که واقعا هستیم را از دست می دهیم و 
تنها واقعیتی که می بینیم این اســت کــه چگونه قضاوت می 
شــویم. در این بخش راه هایی مطمئن برای از بین بردن این 

نگرانی و رهاسازی خود جمع آوری کرده ایم.
1- روی آنچه مهم اســت تمرکز کنید: هنگامی که شــما روی 
آنچه برای تان مهم اســت تمرکز می کنید، کمتر درباره نقش 
فردی خود و بیشــتر در مورد تصویر بزرگ تر خود فکر می کنید 
 این باعث می شــود تا انعکاس نور از مردم به صورت جداگانه 

خاموش شود.
2- به یاد داشته باشید، اکثر مردم توجه زیادی ندارند:مردم زمان 
بیشتری را صرف فکر کردن درباره خودشان می کنند تا اینکه 
در مورد دیگران فکر کنند. اگر آنها نظر خــود را در مورد زندگی 

شما بیان می کنند، احتماال این چیزی نیست که آنها را به فکر 
انداخته، بلکه تنها یک فکر گذراست.

3- چشم انداز  خود را حفظ کنید:نظر دیگران اغلب بر اساس 
باورها و رفتارهای شما نیست بلکه روی خودشان است. چیزی 

که برای آنها خوب است ممکن اســت برای شما وحشتناک 
باشد و یا بالعکس ، منظر و چشم انداز شخصی باشید که می 

خواهید.
4- شما بهتر می دانید: هیچ کس زندگی شما را زندگی نمی کند. 
آنها ممکن است عقاید یا ایده هایی داشته باشند؛ اما تنها کسی 

که می داند چه چیزی برای شما بهتر است، خودتان هستید و 
 این بدان معناست که شما باید از اشتباهات و ناکامی های خود

 درس بگیرید.
5- کسب و کار خود را مهم بدانید:پرسیدن نظرات بقیه در مورد 
خودتان را متوقف کنید. نگرانی در مورد نظرات دیگران را کاهش 
دهید به خصوص اگر آنها افرادی انتقــادی، ناموفق و ناراضی 

هستند. اغلب اوقات، بازخورد منفی از مردم منفی است.
6- محرک های خود را بی حس کنید:آیا شــما برای خودتان 
خیلی حساس هســتید؟ آیا درباره بعضی حرف های مردم 
که به شــما می گوینــد، فکر مــی کنید که حرف شــان حتی 
درست هم نیســت؟برای یک ماهیت حســاس آسان است 
که چیزهــا را از هم جدا کنید، اما ســعی کنید پوســت کلفتی 
 داشــته باشــید تا بتوانید این حــرف هــا را از روی خودتان 

بتکانید.
7. برای رهایی از قضاوت دیگران، زیاد فکــر کردن را متوقف 
کنید:بیش از حد فکر کردن می تواند منجر به فکر کردن درباره 
قضاوت مردم شــود و حتی اگر نه، می تواند شما را به راه خود 
بیندازد. یاد بگیرید که بیش از حد فکر نکنیــد و آن را با افکار 

مثبت جایگزین کنید.

آشپزی

تخم مرغ و کلم بروکلی
مواد الزم: گلچه های کلم بروکلی یا گل کلم 175 گرم،کره 

15 گرم،آرد 2 قاشق غذاخوری،شیر 150 میلی لیتر،آب لیمو 
مقداری، پنیر چدار رنده شده 90 گرم،تخم مرغ بزرگ زرده و سفیده جدا 
شده 4 عدد،نمک وفلفل به میزان الزم،فلفل قرمز پاپریکا جهت تزیین

طرز تهیه:کلم بروکلی یا گل کلم را در قابلمه ای حاوی آب و کمی نمک به جوش آمده، به مدت 
3 تا 4 دقیقه بپزید تا ترد و نرم شوند.در همین فاصله، کره یا مارگارین را در یک قابلمه کوچک آب 

کنید.آرد را اضافه کرده و به مدت یک دقیقه هم بزنید.شیر را به آرامی بریزید و آن را به جوش بیاورید. 
مدام هم بزنید تا غلیظ شود سپس نمک و فلفل را اضافه کنید.خردل و آب لیمو را هم افزوده، هم 
بزنید و به مدت 1 تا 2 دقیقه آهسته بجوشانید.سس را از روی حرارت برداشته و دو سوم از پنیر 
رنده شده را اضافه کرده و هم بزنید، تا آب شود.کلم بروکلی یا گل کلم را آبکش کنید و آن ها را در 

ظرفی نسوز مخصوص فر قرار دهید.حاال سس پنیر را روی سبزیجات بریزید.سفیده تخم 
مرغ را هم بزنید تا کامال سفت شود و کمی به آن نمک و فلفل اضافه کنید. سفیده تخم 

مرغ را در مرکز گل کلم ها یا بروکلی ها بریزید.زرده تخم مرغ را وسط سفیده فرم 
گرفته قرار دهید و بقیه پنیر را روی آن بپاشید. غذا را درون فری که از قبل 

گرم شده به مدت 3 تا 4 دقیقه روی حرارت متوسط قرار دهید تا 
سفیده تخم مرغ کمی طالیی شده و پنیر آب شود. 

چطور  بی خیال قضاوت کردن دیگران شویم؟

خبر
مسیح و آرش بخش پاپ جشنواره 

»فجر« را افتتاح می کنند
زمان پخش برنامه »عصر جدید« 
مشخص شد

برادران مسیح و آرش عدل پرور، روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 
در اولین روز از برگزاری جشنواره موسیقی فجر به اجرای برنامه 
می پردازند.ایــن دو هنرمند که طی ســال های اخیر و پس از 
کسب مجوزهای الزم  با نام هنری »مسیح و آرش« به فعالیت 
خود ادامه می دهند، از جمله گروه هایی هســتند که آثارشان 
اغلب با استقبال مخاطبان مواجه شــده و از آن ها می توان به 

عنوان گروه های پرطرفدار موسیقی پاپ نام برد.

فصل اول برنامه »عصر جدید« سال گذشته روی آنتن رفت. در 
این برنامه 1038 نفر در قالب اجرا های انفرادی و گروهی، از عشایر 
و شهرستان های مختلف به صحنه »عصر جدید« آمدند.در فصل 
اول »عصر جدید« فاطمه عبادی، محمد زارع، پارسا خائف، سعید 
فتحی روشن و گروه دختران نینجا به ترتیب نفرات اول تا پنجم 
شدند.فصل دوم عصر جدید اسفند ماه روی آنتن می رود و باید 

دید چه تغییراتی در دکور و ساختار برنامه رخ می دهد. 

ایده ذوب آهن اصفهان از بین 400 ایده ارائه شده به جشنواره ایده های ارزش 
آفرین  با عنوان دستگاه شماره زن روی شــمش های ریخته گری ایستگاه 
6 فوالدسازی به روش پاشش پودر در بین 10 ایده برتر قرار گرفت .در مراسم 
اختتامیه دومین جشــنواره ایده های ارزش آفریــن بخش معدن و صنایع 
معدنی)اینوماین 2( که با حضور دکتر محمود نیلی رییس دانشــگاه تهران ، 
دکتر برات قبادیان معاون آموزش، پژوهــش و فناوری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ، دکتر خداداد غریب پور رییس هیئت عامل ایمیدرو و معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت وجمعی از فعاالن حوزه صنعت و معدن دوشــنبه 
7 بهمن ماه در  ســالن همایش های صندوق  نوآوری و شــکوفایی ریاست 
جمهوری برگزار شــد ، لوح تقدیر ایده برتر به مهندس مرتضی شیرین پرور 
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان اهدا شــد . مهندس شیرین پرور 
در خصوص  مزایای اجرای این پــروژه به مواردی همچون  امکان رصد کردن 
محصوالت ذوب آهن ، کاهش ضایعات ، افزایش رضایت مشــتری و حفظ 
اصول ایمنی و سالمت کارکنان اشاره کرد  و گفت : این ایده بر اساس یک پروژه 
تحقیقاتی با همکاری ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی شهر مجلسی 
شکل گرفته ونمونه اولیه ، طراحی و بومی سازی شــده و مورد استفاده قرار 

گرفته است .
وی در خصــوص ضرورت اجــرای این پــروژه اظهار داشــت : محیط کاری 
بســترهای خنک کننده ایســتگاه های ریخته گری از جمله موقعیت های 
کاری در کارخانه است که شرایط سخت و دشواری دارد . دمای باال و حرکت 
شمش از جمله عوامل دشواری در فعالیت پرسنل در این قسمت محسوب 
می شود . با توجه به اینکه در برخی موارد شمش های تولید شده از نظر کیفی 
با مشکالتی مواجه می شــوند و با توجه به لزوم پی گیری و شناسایی منشأ 
ایجاد مشــکالت، درج شــماره های صحیح به نحو موثری در برطرف کردن 

مشکالت و رضایت مشتری موثر خواهد بود .مهندس شیرین پرور تصریح 
کرد : عملیات شماره زنی روی شــمش های ریخته گری در گذشته به روش 
استفاده از قلم های قیر-آلومینیوم بود که به دلیل سختی کار و نیاز به سرعت 
در درج شماره های ناخوانا و با هدف برطرف کردن این مشکل و افزایش ایمنی 

کارکنان ، پروژه مذکور اجرا  شد.
مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان گفت : مراحــل اجرای این پروژه 
در مدیریت تحقیق و توســعه و توســط مهندس علی شــیرازی، کارشناس 
این مدیریت و با همکاری کارشناســان مدیریت های فوالدســازی، کیفیت 
و امور فنــی و برنامه ریزی  طی مدت 5 ســال انجام پذیرفــت .الزم به ذکر 
اســت در این پروژه که در قالب طرح تحقیقاتی اجرا شــد ، دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد مجلســی و به ویژه آقای دکتر اکبر حجتی همکاری داشتند.

شایان ذکر است دومین نمایشــگاه و جشــنواره ایده های ارزش آفرین با 
محوریت ارائه نیازهــای فناورانه معــدن و صنایع معدنی از شــنبه 5 بهمن 
ماه آغاز بــه کار کــرد و 7 بهمن ماه بــا معرفی ایــده های برتر بــه کار خود 
پایان داد.این نمایشگاه و جشــنواره به همت موسســه یونیدرو )موسسه 
مشترک ایمیدرو و دانشــگاه تهران( برگزار و در این آیین از 400 ایده نوآورانه 
رونمایی شــد.در این نمایشگاه شــرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی 
همچون ذوب آهن اصفهــان ،  گل گهر، ملی مس، مبارکه، فوالد خوزســتان 
و شــرکت های دانش بنیان گرد هم آمدند تا با هم اندیشی، پیوند صنعت و 
دانش بنیان ها را رقم بزنند.در این نمایشگاه شــرکت های دانش بنیان در 
حوزه  های هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل، حفاری، تولید، آزمایشگاهی، 
ســاخت قطعات و  تجهیزات و... حضور داشــتند. یکــی از محورهای اصلی 
 جشــنواره اینوماین 2، معرفی نیازهای فناورانه شرکت های معدن و صنایع 

معدنی بود .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، آیین افتتاحیه سومین 
دوره ارزیابی جایزه سرآمدی  و بهبود مستمرشــرکت ملی گاز ایران با حضور 
مدیر عامل، مدیران و رؤســای ســتادی، اعضای کمیته های تعالی سازمانی 
شرکت گاز استان اصفهان در روز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 در سالن کنفرانس 

ساختمان مرکزی برگزار شد.
 ســیدمصطفی علــوی،  مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، ضمن 
خوش آمدگویی به ارزیابان ،گزارش مبســوطی از عملکرد این شــرکت طی 
ســال های اخیر ارائه کرد و افزود: شرکت گاز اســتان اصفهان اقدامات بسیار 
مناسبی را در جهت بهره جویی از توانمندی های ســازمان در تغییر تهدیدها به 
فرصت ها و برآورده کردن نیازهای ذی نفعان انجام داده است و با توجه به تاثیر 
نظام های نوین مدیریتی بر افزایش کیفیت خدمات به مشــتریان و تمامی 
ذی نفعان، به کارگیری استانداردهای سیستم های کیفیت و حرکت به سمت 

تعالی سازمانی یک خط مشی در گاز اصفهان است.
وی، حضور نیروهای متخصص، متعهد و دلسوز را از بزرگ ترین سرمایه های 
شرکت گاز استان اصفهان برشمرد و تصریح کرد: استفاده از خرد جمعی و اخذ 
تصمیمات به صورت گروهی یکی از مؤلفه های موفقیت این شرکت به شمار 
می رود. علوی، ضریب نفوذ گاز در سطح استان اصفهان را 99.5 درصد عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر 99.6درصد جمعیت شــهری، و 95 درصد جمعیت 

روستایی از گاز طبیعی استفاده می کنند.
مدیرعامل شرکت گازاســتان اصفهان، با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از  
یک میلیون و 870هزار مشترک در سطح استان از خدمات شرکت گاز استان 
اصفهان بهره مند هستند گفت:  این میزان اشتراک پذیری در گستره 109 شهر 

و 1060 روستا  انجام گرفته است.
وی، از اجرای 1111کیلومتر خط انتقال گاز،26هزار کیلومتر شــبکه گازرسانی، 
نصب یک میلیون و 100هزار انشــعاب،933 ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از 
زنگ در سطح استان خبر داد و افزود: بهره مند سازی 8هزار و600 واحد صنعتی 
از گاز طبیعی و گازرسانی به 159 جایگاه CNG  و 5 نیروگاه بزرگ مولد برق از 

دیگر اقدامات شرکت گاز استان اصفهان است.
مهندس علوی، بــا بیان ایــن مطلب که شــرکت گاز اســتان اصفهــان، به 

عنوان یکی از شــرکت های برند در ســطح شــرکت های گاز اســتانی کشور 
شــناخته می شــود، تصریح کرد: این شــرکت با هدف ارتقای سطح کیفیت 
خدمات بــه مشــترکین و در راســتای انجام بهتــر ماموریت ســازمانی در 
مســیر تعالی حرکت می کند و اطمینــان داریم با ویژگی های یک ســازمان 
 متعالی و اقدامات برجســته آن در ســال جاری بتوانیم در ســطح تندیس 

موفق باشیم.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان تصریح کرد: مدل های تعالی، روش 
مناسبی برای ارزیابی عملکرد ســازمان ها هســتند. با به کارگیری این مدل 
بین المللی، ســازمان می تواند عملکرد خود را با ســایر رقبا در ســطح ملی و 
بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشــان می دهند که برتری سازمان یک 
برداشت نظری نبوده، بلکه در تمامی موارد قابلیت به دست آوردن نتایج عملی 

و کمی وجود دارد و با شواهد و شاخص های قابل سنجش ارائه می شود.
مهندس علوی، با تاکید بر دو استراتژی شرکت، سرآمدی در عملیات و ارتقای 
بهره وری، تصریح کرد: ســرآمدی در عملیات یعنی داشــتن سرعت عمل و 
ارتقای بهره وری، کیفیت کار و سرویس دهی به موقع   که کارکنان این شرکت با 

همدلی و تعهد همواره در مسیر دستیابی به آن در تالش هستند.
وی یادآور شــد: این شــرکت انجام فرآیند ارزیابی را جهت یادگیری و بهبود 
عملکرد سازمان، فرصتی مغتنم شــمرده و بر این نکته تاکید کرد که با انتقال 
و ثبت تجربیات موفق و ارائه نقاط بهبود، یادگیری هایی جهت بهبود مســتمر 

صورت گیرد.
در ادامه ســرارزیاب این جایزه، گفت:  نیت ارزیابــان تحریک ذهن مدیران 
کمیته ها و کارکنان به سمت و سویی است که غایت آن رسیدن به یادگیری و 
بهره وری و کارایی بهتر و عالی تر است. همچنین ارزیابان در سخنان خود بر این 
نکته تاکید داشتند که هدف از ارزیابی، یک فرآیند یادگیری چند جانبه است که  

امری مفید در جهت تعالی سازمان تلقی می  شود.
شــایان ذکر اســت، طی ســه روز از 6 لغایت 8 بهمن ماه عملکرد شرکت گاز 
استان اصفهان در قالب معیارها و زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی و نتایج 
آن ارزیابی شده و در هر حوزه کارشناسان شــرکت به سواالت ارزیابان پاسخ 

خواهند داد.

درخشش ذوب آهن اصفهان در جشنواره ایده های ارزش آفرین سومین دوره ارزیابی مدل سرآمدی شرکت ملی گاز ایران در اصفهان
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